
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        ราคา  

93,900 
บาท/ทา่น   เดนิทาง สงิหาคม – ธนัวาคม 65 

HILIGHT 
พระราชวังเชนิบรนุน ์// ซาลสบ์วรก์// อนิสบ์รคุ // วาดซุ // ฮัลสตัท // ยอดเขาทติลสิ // ลเูซริน์ // 
ยอดเขาจงุเฟรา // อนิเทอรล์าเกน // ปารสี // พระราชวังแวรซ์าย // บรัสเซลส ์// กรงุอัมสเตอรดั์ม 

 
 

GRAND EUROPE  WITH  

DOUBLE MOUNTAINS 

ออสเตรีย สวิส ฝร่ังเศส เบลเยียม เนเธอรแ์ลนด ์

11 วัน 8 คืน 
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วันที ่1 กรุงเทพ  
23.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน Eva Air โดยมี

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน ์–  ซาลสบ์วรก์ 
02.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา โดยสายการบิน Eva Air โดยเท่ียวบินท่ี BR061 

08.35 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง  จากนั้นนําเข้าชมความงดงามของ

พระราชวังเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace)แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิรก์ ซึ่งมีประวตัิการสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษท่ี 16 

และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสงา่งามดว้ยจาํนวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพ่ือ

ใช้เป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาท่ีประทับ ซึ่งไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่ง

สวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายของฝรั่งเศส  

 

 

 

 

 

 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์–  ซาลสบ์วรก์ 

วนัท่ี 3. ซาลสบ์วรก์ - ฮลัสตทั – อินสบ์รุค 

วนัท่ี 4. อินสบ์รุค - วาดซุ – ซุก – อินเทอรล์าเกน 

วนัท่ี 5. ยอดเขาจงุเฟรา – ลเูซิรน์ – สิงโตหินแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล 

วนัท่ี 6. ลเูซิรน์ – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง 

วนัท่ี 7. ปารีส – พระราชวงัแวรซ์าย 

วนัท่ี 8. ปารีส – ล่องเรือแม่นํา้แซน – ประตชูยั – หอไอเฟล – ชอ้ปป้ิง 

 วนัท่ี 9. ปารีส - บรสัเซลส ์– กรุงอมัสเตอรด์มั 

วนัท่ี 10.  หมบูา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์- หมู่บา้นชาวประมงโวเลนดมั - อมัสเตอรด์มั -ล่องเรือหลงัคากระจก –จตัรุสัดมัสแควร ์ - สนามบิน 

วนัท่ี 11 กรุงเทพฯ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

 จากนัน้เดินทางสู่เมืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรีเอก วูลฟ์กัง อมาดิอสุ โม

สารท์ ท่ีมีชื่อเสียงกอ้งโลก นาํเท่ียวชมความงามของเมืองซาลสบ์วรก์ท่ีมีความหมายวา่ ปราสาทเกลือ เขตเมืองเก่าศิลปะบารอค

ท่ีตัง้อยู่บนฝ่ังแม่นํา้ซลัซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นท่ีประทบัถาวรของอารค์บิชอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิตนิ์กาย

คาทอลิกท่ีสาํคญัยิ่งของบรรดาประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมนั ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉากหน่ึงในการถ่ายทาํ

ภาพยนตรเ์ร่ือง มนตร์กัเพลงสวรรค ์(The Sound of Music) ท่ีโด่งดงัไปทั่วโลก 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 ซาลสบ์วรก์ - ฮัลสตัท – อินสบ์รุค 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขา

และป่าสีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอัพเพอร์

ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลกของ 

UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง (เมนูพิเศษ ปลาเทร้าทจ์ากทะเลสาบฮัลสตัทย่าง) 

**ถา้ในกรณ๊ไม่สามารถหาปลาเทรา้ทไ์ด ้ ทางบรษิัทขอเปล่ียนเป็นปลาชนิดอ่ืนจากทะเลสาบฮลัสตทัแทน** 

บ่าย ออกเดินทางต่อสู่เมืองอินส์บรุค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ ทีโรลเป็นเมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของประเทศ

ออสเตรียตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่นํา้อิน ซึ่งคาํว่าอินสบ์รูคนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่นํา้อิน มีลกัษณะแคบๆแทรกตวัอยู่ระหว่างเทือกเขา

แอลป์ ชมหลังคาทองคํา(Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สาํคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สรา้งขึน้โดย

จกัรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 15 สาํหรบัเป็นท่ีประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมาจกัรพรรดิ Maximilian 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั ALP HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่4 อินสบ์รุค - วาดุซ – ซุก – อินเทอรล์าเกน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตน สไตน ์(Liechtenstein) เป็นประเทศเล็กๆ มีพืน้ท่ี

เพียง 160 ตารางกิโลเมตรเท่านัน้ตัง้อยู่ในทวีปยุโรปกลางริมแม่นํา้ไรนท่ี์มีภูมิประเทศเต็มไปดว้ยภูเขาสงูมี ประชากรราว5,100

คน มีพรมแดนดา้นตะวนัออกติดกับออสเตรียและดา้นตะวนัตกติดกับสวิตเซอรแ์ลนด ์และเป็นท่ีนิยมของนกัเล่นกีฬาฤดูหนาว 

นาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle)  หลงัจากนัน้มีเวลาใหท่้านเดินเล่นชมเมืองวาดุซ (Vaduz) ซึ่งเป็น

ท่ีตั้งของรฐัสภาแห่งชาติ ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านต่อไปยังเมืองเฟลด์เคิรช์ เมืองเล็กๆริมชายแดนของประเทศออสเตรีย 

เดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ รมิทะเลสาบท่ีสวยงามราวกบัเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดย

นอกจากความสวยงามของทศันียภาพแลว้ เมืองนีย้งัมีอตัราการเก็บภาษีท่ีค่อนขา้งตํ่าจึงถือเป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของเหล่า

เศรษฐี คนดงัสาํคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็นเร่ืองธรรมดาไป

เลย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

 

 

นาํท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ท่ีสาํคัญแห่งหน่ึงของเมือง ดว้ยความสูงของหอถึง 52 

เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคาซึ่งเป็นสีนํา้เงินขาวโดนเด่นตดักบัสีหลงัคาสีนํา้ตาลของบา้นเมืองสวยงามอย่างยิ่ง มีเวลาให้

ท่านเดินขึน้บนัไดสู่จุดชมววิดา้นบนของหอนาฬิกา ท่ีท่านจะสามารถเห็นวิวท่ีสวยงามโดยรอบของเมือง นาํท่านเขา้ชมร้านทาํ

ทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดทาํการตั้งแต่สมัย

ศตวรรตท่ี 16 ภายในตวัอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัรวรรดินโปเลียน มีซุม้ประตแูละเสาโรมนั มีรูปป้ัน

และจิตรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลายหินอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนีเ้ป็นพิพิธภณัฑศ์ิลปะลํา้ค่าและเคร่ืองประดบัหา

ยาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาใหท่้านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะลํา้ค่าและเคร่ืองประดบัหายากแลว้ ในส่วน

ของ Lohri Store ยงัมนีาฬิกาชัน้นาํระดบัโลกใหท่้านเลือกซือ้ 

 หลงัจากนัน้ นาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ

ทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz) อิสระใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเล็กๆ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนูพิเศษชีสฟองดูว)์ 

ท่ีพกั นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั METROPOLE หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน์ – สิงโตหนิแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่  เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยังเป็น ท่ีตั้งสถานีรถไฟขึ ้นสู่                              

ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นท่ีมรดกโลกทาง

ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นาํคณะนั่งรถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสูงกว่าระดับนํา้ทะเลถึง 

11,333 ฟตุหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะไดผ่้านชมธารนํา้แข็งท่ีมีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟ

รายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถํา้นํ้าแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัให้

สวยงาม อยู่ใตธ้ารนํา้แข็งลึกถึง 30 เมตร อิสระใหท่้านไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับ
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กิจกรรมบนยอดเขา และท่ีไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยท่ีทาํการไปรษณียท่ี์สงูท่ีสดุในยุโรปนาํคณะเดินทางลงจากยอด

เขาโดยไม่ซ ํา้เส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอ บรุนเนิน 

(Lauterbrunnen) 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

 หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย

ทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็น

อนสุรณร์าํลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวตัิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล 

(Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่นํา้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์อง

เมืองลูเซิรน์ เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด

ประวตัิศาสตรข์องชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน แบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 ลูเซิรน์ – ยอดเขาทติลิส – ดิจอง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางเขา้สู่หมู่บ้านแองเกิล้เบิรก์ (Engelberg) ซึ่งตัง้อยู่เชิงขุนเขาท่ีสวยงามมีระดับอีกแห่งหน่ึงของเทือกเขาแอลป์ ผ่าน

เสน้ทางไฮไลทข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์และวิวทิวทัศน์สวยงามของทุ่งหญ้าตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา นาํท่านขึน้

กระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหม่ล่าสดุหมนุ 360 องศา รอบตวัเอง ชมทศันียภาพอนัตระการตาไดร้อบทิศทางตามเสน้ทางขึน้สู่

ยอดเขาทติลิส (Titlis) เขา้ชมถํา้นํา้แข็ง (Ice Grotto)ท่ีไม่เคยละลาย เชิญเพลิดเพลินสนกุสนานกบัการเล่นหิมะบนลานสกี สดุ

แสนประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง ชมทิวทศันข์องยอดเขาต่างๆ ท่ีปกคลมุไปดว้ยหิมะอนัขาวโพลนสรา้งความงดงามใหก้ับขนุเขาเป็น

อนัมาก 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 

จากนัน้เดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอรก์นัดี ผ่านทุ่งราบอนักวา้งใหญ่แหล่งผลิต

มสัตารด์ชื่อดงั อีกทัง้ยงัมีชื่อเสียงในการผลิตไวนช์ัน้เลิศอีกดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรเนสซองส ์โบสถแ์ละวิหารเก่าแก่

ในสมยัยคุกลาง ซึ่งมีจดุเด่นคือ การมงุหลงัคาดว้ยกระเบือ้งสีแดงสดจดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE DIJON CLEMENCEAU หรือเทยีบเท่า 

วันที ่7 ปารีส – พระราชวังแวรซ์าย 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอนัดับ 1 ใน 10 

ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจบุนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีลํา้สมยัแห่ง

หน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลทางการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ทาํใหก้รุงปารีสเป็นเมืองท่ี

สาํคญัท่ีสดุแห่งหน่ึงของโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

 เดินทางสู่ เมืองแวร์ซาย นาํเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกดท์้องถิ่น

บรรยายในพระราชวงั) ท่ีสรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท่ี์ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรม

ฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซึ่งเป็นการใชเ้งินอยา่งมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆ ของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวง

ประจาํพระราชวัง,ทอ้งพระโรงท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวร่ี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความ

ยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้

หลุยสท่ี์ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้าํหรบัจัดงานเลีย้งและเตน้ราํของพระนางมารี อังตวัแนตต ์มเหสีของพระเจา้

หลยุสท่ี์ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ียิ่งใหญ่ จากนัน้

นาํท่านเดินทางต่อสู่กรุงปารีส (Paris) 
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คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ท่ีพกั นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE LA DEFENSE หรือเทยีบเท่า 

วันที ่8 ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ช้อปป้ิง - ล่องเรือแม่น้ําแซน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวตัิศาสตรจ์ัตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde) ท่ีพระเจา้หลยุส์

ท่ี 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถกูตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝรั่งเศส จากนัน้เขา้ สู่ถนนสายโรแมนติกช

องป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรุสัคองคอรด์ตรงสู่ประตชูยันโปเลียน, นาํชมและถ่ายรูปคู่กบัประตูชัยนโป

เลียน (Arc de Triomphe) สัญลกัษณแ์ห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึกเอาสเ์ตอรลิ์ทซใ์นปี1805 โดยเริ่มสรา้งขึน้นปี 

ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1836 แลว้นาํถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณข์องกรุงปารีส 

หลังจากนั้นอิสระใหท่้านเชิญเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองสาํอาง 

นํา้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก)้ 

 นาํท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่นํา้แซน ท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝ่ังแม่นํา้นับว่าเป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ี์น่าประทบัใจโดยเรือจะล่อง

ผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคท่ี

งามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสงูจากระดบัพืน้ดินถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ี

ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 กับพระนางมารี องัตวัแนตต ์และยงัเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศูนยข์องประเทศ

ฝรั่งเศสอีกดว้ย จากนัน้พาท่านสมัผสักับบรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนกัชอปปิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลาง

กรุง ปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดงั

ของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิ

เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE LA DEFENSE หรือเทยีบเท่า 

 

 



 

GQ3VIE-BR002   7 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่9 ปารีส - บรัสเซลส ์– กรุงอัมสเตอรด์ัม 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ บรัสเซลส ์(Brussel) ประเทศเบลเย่ียม จากนั้นเขา้สู่จัตุรัสกรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ท่ีมีชื่อเสียง

กล่าวขานกนัว่าสวยท่ีสดุแห่งหน่ึงในยโุรป   ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจตัรุสั นาํชมและถ่ายรูปกบัเมเน

เก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆกาํลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั ผูส้รา้งประวตัิศาสตรแ์ละ

ตาํนานพืน้เมืองของชาวเบลเยี่ยมซึง่มกีารเล่าขานกนัมาหลากหลายตาํนาน เช่น มีเด็กชายชื่อจเูลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิด

กาํลงัตดิไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดบัชนวนและป้องกนัเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงทาํรูปแกะสลกันี ้เพ่ือระลกึถึงความกลา้หาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

 เดินทางเขา้สู่ กรุงอัมสเตอรด์ัม(Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเท่ียวจากทั่วโลก นาํท่านผ่านชม

เมืองท่ีมากมายไปดว้ยพิพิธภณัฑร์ะดบัโลกตา่งๆ มากมาย  

คํ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOL AIRPORT หรือเทยีบเท่า 

วันที ่10 
หมูบ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม -ล่องเรือ

หลังคากระจก –จัตุรัสดัมสแควร ์ - สนามบิน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 นาํเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส ์(Zaanse Schans) ใหท่้านไดถ้่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับกังหนัลม สัญลกัษณท่ี์สาํคัญ

อย่างหน่ึงของชาวดตัช ์และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท่ี์ใชใ้ส่ในชีวติประจาํวนัในงานอาชพีต่างๆพรอ้มเชิญ

เลือกซือ้สินคา้ของท่ีระลึก   นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) นาํท่านสัมผัสวิถีชีวิตของเมือง

ชาวประมงท่ีเรียงรายไปดว้ยอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ รวมไปถึงท่าเรืออนัแสนคึกคกัของเมืองท่ีเต็มไปดว้ยนกัท่องเท่ียวมากมาย 

อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ียงัคงอนรุกัษ ์อนรุกัษ์วฒันธรรมการแตง่กายแบบดัง้เดิมของชาวดตัชไ์วท่ี้เมืองนี ้อิสระใหท่้านไดช้มเมืองและ

เลือกซือ้ขอวงฝากของท่ีระลกึไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

 นาํท่านชมเมืองอมัสเตอรด์มัโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามลาํคลอง สมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพ

บา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์นาํ

ท่านเขา้ชมสถาบนัสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงระดบัโลก ซึ่งท่านจะไดส้มัผสัและเรียนรูพื้น้ฐานในการดแูละการเจียระไน

เพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกนันัน้ยงัไดม้ีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินคา้อ่ืน อย่าง

นาฬิ กายี่ ห้อดังมากม าย  อาทิ  เช่น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, 

CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO 

ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ นาํท่านเดินเท่ียวชมและเลือกซือ้สินคา้ท่ีบรเิวณจัตุรัสดมัส

แควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพ่ือราํลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และอดีต

ศาลาว่าการเมืองท่ีหลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงท่ีจกัรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอาํนาจ 

19.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงอมัสเตอรด์มั เพ่ือใหท่้านมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้

ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 21.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Eva Air เท่ียวบินท่ี BR076 

วันที ่11 กรุงเทพฯ  
13.40 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 

ราคาแนะนําเพยีง  

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

ท่านละ 

9-19 สิงหาคม 65 93,900.- 16,900 

6-16 กนัยายน 65 93,900.- 16,900 

4-14 ตลุาคม 65 93,900.- 16,900 

11-21 ตุลาคม 65 93,900.- 16,900 

1-11 พฤศจิกายน 65 93,900.- 16,900 
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17-27 พฤศจิกายน 65 93,900.- 16,900 

1-11 ธนัวาคม 65 93,900.- 16,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการเดินทางเข้าออกประเทศ 
► เอกสารท่ีตอ้งทาํการเตรียมกอ่นเดินทาง 

 1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน)  

 2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ท่ีออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

 3. เอกสารใบรบัรองท่ีไดร้บัวคัซีนป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม 

 

► ผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ จะตอ้งไดร้บัวคัซีน ครบโดสแลว้ 

โดยตอ้งผ่านระยะเวลาการฉีดวคัซนีโดสสดุทา้ยมาอยา่งนอ้ย 14 วนั  

 

►การเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย สาํหรบัคนไทย ผูเ้ดินทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ขัน้ตอนท่ี 1 : เตรียมเอกสารใหพ้รอ้ม 

 1. หนงัสือเดินทาง (Passport) 

 2. VISA (สาํหรบัชาวต่างชาติเท่านัน้) 

 3. เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถว้น ตามขอ้กาํหนดของรฐับาลไทย มากกว่า 14 วนัก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificateและ 

International Vaccinated Certificate) 

 4. ประกนัสขุภาพท่ีครอบคลมุการรกัษาโควิดในต่างประเทศวงเงนิ USD 50,000 (สาํหรบัชาวต่างชาตเิท่านัน้) 

ขัน้ตอนท่ี 2 : ลงทะเบียน Thailand Pass เอกสารท่ีตอ้งใชต้ามรายละเอียดขัน้ตอนท่ี1 

ลงทะเบียนอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทางเขา้ประเทศไทย เมื่ออนมุตัิแลว้จะไดร้บั Thailand Pass QR Code สาํหรบัการเดินทางเขา้ประเทศ

ไทย 

ขัน้ตอนท่ี 3 : เมื่อเดนิทางถึงประเทศไทย 

 1.แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeต่อเจา้หนา้ท่ีสนามบินท่ีท่านมาถึง 

 2.ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเขา้เมือง และกรมควบคมุโรค 

 

เงือ่นไขการจอง 
1.           ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพ่ือทาการจองควิยื่นวีซา่ ภายใน 3 วนันบัจากวนั

 จอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมัต ิ
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3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้  

 หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์มร่บัผิดชอบ ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 

 รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

 ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง  

 เน่ืองจาก การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไมเ่กิน

จาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) รวมนํา้หนกักระเป๋าใบละ 23 ก.ก. จาํนวนไมเ่กิน 2 ใบ 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

        ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพ่ิมเติมกบัทางบรษิัทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  

9. ค่าภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%  (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

2. ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 18 ยโูร) 
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3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย ท่านละ 3 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 11 วนั เท่ากบั 33 ยโูร) 

4. ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสมัภาระประจาํไโรงแรม (เพ่ือป้องกนัการสญูหาย ควรดแูลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 

5. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเช่น คา่เคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, ค่านํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่ 23 

ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล และ ในกรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมคีา่ท่ีสญู

หายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

6. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 

7. ค่าวซี่าประเทศฝรั่งเศสรวมค่าบรกิารยื่นวีซ่า (ประมาณ 5,500 บาท) 

8. ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถา้มี) 

 

เงือ่นไขการชาํระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินทาํการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้

ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํา้หนัก

ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท่ี

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 30,000 บาท และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
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5. บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนท่ี บรษิัท

ฯกาํหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งนาํไป

ชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทฯจะทาํการเล่ือนการเดินทางของ

ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี

ซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บ

เฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามดัจาํตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบิน

แลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ

สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 

ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบนํา้ ซึ่ง

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 
ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัทําการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
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**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 
เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ
หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 
***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้
เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ หรอื 3.5 ซม. สงู 4.5 ซม. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ 
ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อน
แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 
 

 
3. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
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หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน, วัน

ลา 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 
4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิ
บัญช ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วัน
หรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 
เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว 
และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ 
A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 
 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุํ่ากวา่ 18 ปี) 
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- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง
คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 
 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ
ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควิ
นดัหมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงั
จะตอ้งตรงกบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
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2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 
7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุํ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 
11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 
12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 
     ....................................................................................................... 
13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 
 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 
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                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ).............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .................................................... 
 สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   
************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ
ท ัง้สิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง
เทา่น ัน้ 

 


