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ฝร ัง่เศส – เบลเยีย่ม – เนเธอรแ์ลนด ์    

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

  เร ิม่เพยีง 49,991.- 
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 เทีย่วปารสี (Paris) เมอืงทีม่เีต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ 

 เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) 

 ถา่ยรปูกับปราสาททา่นเคานต ์(Castle of the Counts) ทีเ่มอืงเกนต ์(Ghent) 

 เยอืนจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place) ใจกลางกรงุบรสัเซลส ์(Brussels) 

 ชอ้ปป้ิงที ่McArthurGlen Designer Outlet Roermond 

 ชมเมอืงและวถิชีวีติของชาวประมงดัชชท์ีห่มูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) 

 ลอ่งเรอืเทีย่วอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ  

เมนพูเิศษ  เมนหูอยเอสคาโก ้อาหารขึน้ชือ่ของฝร ัง่เศส 

 

        ก าหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที ่  13-20, 27 ก.พ.-6 ม.ีค. 61 49,991.- 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ -ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ– ปารสี – ลอ่งเรอื – พระราชวังแวรซ์ายส ์ ✈ O O 
BEST WESTERN PLUS 
SUITCASE 

3 หอไอเฟล - แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์– ลลีล ์ O O O 
PARK INN BY 
RADISSON 
LILLE GRAND STATDE 

4 เกนต ์– บรัสเซลส ์– แอนทเ์วริป์ O O O LEOPOLD ANTWERP 

5 ชอ้ปป้ิง Roermond Outlet – อเูทรคท ์          O X O 
APOLLO UTRECHT CITY 
CENTRE 

6 อเูทรคท ์– หมูบ่า้นชาวประมง – จัตรัุสดัมสแควร ์     O O O 
RAMADA APOLLO 
CENTRE 

7 อมัสเตอรด์ัม – ลอ่งเรอื – หมูบ่า้นกงัหันลมซานสคันส ์– สนามบนิ                                                    O ✈ ✈  

8 กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈  

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – ดไูบ 

17.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 
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20.35 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 373 

***คณะเดนิทางต ัง่แตว่นัที ่27 ม.ีค. - 3 เม.ย. 61 ออกเดนิทางเทีย่วบนิ 

ที ่EK 373 เวลา 21.05 น. และถงึดไูบ เวลา 00.50 น.*** 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     ดไูบ – ปารสี – ลอ่งเรอืบาโตมชุ – แวรซ์ายน ์

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

03.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี ประเทศฝร่ังเศส โดยเทีย่วบนิ EK 71 

***คณะเดนิทางต ัง่แตว่นัที ่27 ม.ีค. - 3 เม.ย. 61 ออกเดนิทางเทีย่วบนิ 

ที ่EK 71 เวลา 04.05 น. และถงึกรงุปารสี เวลา 09.25 น.*** 

 

08.00 น. ถงึ สนามบนิถงึท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ัง่เศส น าท่าน

ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 

ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่29 ตลุาคม 2560)  จากน ัน้น าทา่น 

ลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนด ์ทีไ่หล

ผา่นใจกลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคาร

ตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ โดยเรอืจะ

ลอ่งผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายุ

กวา่ 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีง่ามเลศิ โดดเดน่ดว้ย

หอคอยคูห่นา้ทรงเหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพืน้ดนิ

ถงึ 96 เมตร เป็นสถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลุยสท์ี ่16 กบั

พระนางมาร ีองัตัวแนตต ์และยงัเป็นจดุกโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศฝร่ังเศสอกี

ดว้ย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์เพือ่น าเขา้ชมความงดงามของ 

พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อันยิง่ใหญ ่(มไีกดท์อ้งถิน่บรรยาย

ในพระราชวัง) ที่สรา้งขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจา้หลุยสท์ี่ 14 ภายใน

ตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รปูปัน้ รปูแกะสลักและเครือ่งเรอืน 

ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เชน่ โบสถ์

หลวงประจ าพระราชวัง,ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, 

หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้ง

ที่พระยาโกษาธบิดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย

สาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 แห่งฝร่ังเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งที่ใชส้ าหรับจัดงาน

เลี้ยงและเตน้ร าของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจา้หลุยส์ที่ 16,      

ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภเิษกของ

จักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่ *** เนือ่งจากในคนืถดัไปทีเ่มอืงลลีล ์รถโคช้

ไม่สามารถเขา้ถงึไดท้ีห่นา้โรงแรม ดงัน ัน้เพือ่ความสะดวกของลูกคา้จงึ

ควรเตรยีมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคนืในคนืถดัไป *** 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง     หอไอเฟล – แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์– ลลีล ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่มหานครปารสี (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส 

เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กท่องเทีย่วอยาก

มาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและ

วัฒนธรรมทีล่ ้าสมยัแห่งหนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา 

บันเทิง สื่อ แฟชั่น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่

ส าคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก น าเทีย่วชมความงดงามของมหานครปารสี ผ่านชม

ความสวยงามของแมน่ ้าแซนน์ทีต่ัดผา่นใจกลางกรงุปารสี ขา้มสะพานสู ่เกาะเดอ 

ลา ซเิต ้กลางแมน่ ้าแซน ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de 

la Concorde) ที่พระเจา้หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสิน

ประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนตกิ       

ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่

ประตูชัยนโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กบัประตูชยันโปเลียน (Arc de 

Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลียนในศกึ  เอาสเ์ตอร์

ลทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 

แลว้จากนัน้น าถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่

โดดเด่นสงูตระหงา่นคู่นครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1889 ทีบ่รเิวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่   จากน ัน้น าท่านสูศู่นยก์ลางการชอ้ปป้ิง 

อสิระเลือกซือ้สนิคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) 

อาท ิเช่น เครือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับ

บรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจ

กลางกรุงปารสีที่แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่าน

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิด

อยูใ่จกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดี

พับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ระยะทาง 200 ก.ม.  

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงลลิล ์(Lille) แควน้นอรด์-ปาร ์เดอ กาเล่ส ์(Nord-Pas- ระยะทาง 225 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง
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de-Calais) เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็น เมอืงหลวงทางวัฒนธรรมของยโุรป 

ปี 2004 เมอืงทีใ่หญ่ตดิอันดับหนึง่ในสีข่องเมอืงใหญ่ในประเทศฝร่ังเศส น าชม 

ย่านแกรนดเ์พลส (Grand'Place) อีกหนึ่งย่านเมืองเก่าที่มีความส าคัญ

ทางดา้นประวัตศิาสตรข์อง ชมอาคารหอการคา้ (La Vieille Bourse) จาก

ภายนอก อาคารที่ก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบแมนเนอรสิม ์(Mannerism)     

ถูกสรา้งขึน้ในช่วงปี 1652 ถงึ 1653 ถอืว่าเป็นอกีหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่ส าคัญ

ทางประวัตศิาสตรท์ี่มชี ือ่เสยีงมากที่สุดของเมอืง ชมมหาวหิารแห่งลลิ (Lille 

Cathedral) โบสถน์อรท์เทอดามนกิายโรมันคาทอลกิทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น

อนุสาวรยีแ์ห่งชาตขิองฝร่ังเศส ถูกกอ่สรา้ง ขึน้ในชว่งปี 1854 ถงึ 1999 ในแบบ

สถาปัตยกรรมกอธคิ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่น ชมเมอืงหรอืเลอืกซือ้ของที่ระลกึ

ตามอธัยาศัย 

ประมาณ 3.15 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PARK INN BY RADISSON LILLE GRAND STADE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง เกนต ์– บรสัเซลส ์– แอนทเ์วริป์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกนต ์(Ghent) เมอืงที่มขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของ

เบลเยีย่ม ถนนหนทางผังเมอืงปูหนิแบบโบราณ ในยคุกลางเมอืงเกนต ์ไดช้ือ่ว่า

เป็นรองนครปารสีเพยีงแห่งเดยีว น าท่านชมเมอืงเกนตซ์ ึง่แปลวา่การรวมกันของ

แม่น ้าสองสาย เพราะที่ตัง้ของเมอืงอยู่บรเิวณทีแ่ม่น ้าสเกลต ์Scheldt River มา

บรรจบกับแม่น ้าไลส ์Lys River แม่น ้าสองสายนี้เป็นเสน้เลือดล่อเลี้ยงเมอืงอัน

รุ่งเรอืงในอดีตนานนับศตวรรษและยังคงต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูป

กับปราสาทท่านเคานต ์(Castle of the Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลาง 

ทีถู่กสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1180 เพือ่แสดงถงึความรุ่งเรอืงในยคุสมัยของ Philip of 

Alsace เมืองท่าในตอนเหนือของเบลเยี่ยมอันแสนเงียบสงบและสวยงามดว้ย

สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ ชมหอระฆังประจ าเมอืงทีส่งูตระหง่านถงึ 91 เมตร เป็น

จดุเด่นของเสน้ขอบฟ้า ทีด่า้นลา่งนัน้ เป็น Cloth Hall ทีม่มีาตัง้แตท่ศวรรษที ่15 

และไดรั้บเกยีรตเิป็น UNESCO World Heritage Site  

ระยะทาง 75 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.15 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูก่รงุ บรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของประเทศ 

เบลเยีย่ม สถานทีต่ัง้ส านักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื 

หรอืนาโต ้จากนัน้น าทา่นชมและถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั อนสุรณ์อะโตเมีย่ม 

(Atomium) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมือ่ปี 

ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตัล โดยขนาด

ใหญก่วา่โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่ จากนัน้เขา้สูจั่ตรัุสกลางเมอืงจตัรุสั

กรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ทีม่ชี ือ่เสยีงกลา่วขานกันว่าสวยทีส่ดุแห่งหนึง่

ในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมอืงและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส น าชมและ

ถา่ยรปูกบัเมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ

ก าลังยนืแอน่ตัวปัสสาวะอยา่งน่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตรแ์ละต านานพืน้เมอืงของ

ชาวเบลเยีย่มซึง่มกีารเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เชน่ มเีด็กชายชือ่จูเลยีน

สก ีมาพบสายชนวนระเบดิก าลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกัน

เมอืงไวไ้ด ้ชาวเมืองจงึท ารูปแกะสลักนี้  เพื่อระลกึถงึความกลา้หาญ ไดเ้วลา

สมควรน าทา่นเดนิทางสุเ่มอืงแอนตเ์วริป์ (Antwerp) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่ง

ของต านานยักษ์ ดรูโอน อันติโกน (Druoon Antigoon) ที่อาศัยบรเิวณแม่น ้ า

สเกลท์ (Scheldt River) ที่ เชื่อมกับทะเลเหนือที่ปากน ้ าเวสเทิร์นสเกลต ์

(Western Scheldt) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 45ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 50 นาท ี

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม LEOPOLD ANTWERP  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  แอนตเ์วริป์ – ชอ๊ปป้ิง Roermond Outlet – อเูทรคท ์          

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นสู ่McArthurGlen Designer Outlet Roermond ประเท 

เนเธอรแ์ลนด ์เอาทเ์ลทขนาดใหญท่ีเ่ป็นแหลง่ชอ๊ปป้ิงของคนเนเธอรแ์ลนด,์  

เยอรมนั และ เบลเยีย่ม ทีน่ยิมมาเลอืกซือ้สนิคา้ราคายอ่มเยานานาชนดิ อสิระให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ อาทเิชน่ GUCCI, PRADA, BALLY,  

HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, VICTORIANOX,  

GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 

ระยะทาง 135 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน ภายในเอาทเ์ลท เพือ่ไมร่บกวนการชอ๊ปป้ิง  
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอเูทรคท ์(Utrecht) เมอืงใหญอ่นัดับ 4 ของ 

เนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยูใ่จกลางประเทศ จงึเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมทางรถไฟและ 

รถยนต ์เมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจาก BBC Travel เป็นหนึง่ในเมอืงทีม่คีวามสขุ 

ทีส่ดุในโลก น าทา่นชมเมอืงเกา่อเูทรคท ์ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นทาง 

วัฒนธรรมในศตวรรษที ่7 ชมมหาวหิารประจ าเมอืง St Martin's Cathedral  

(สรา้งในปี ค.ศ.  1254 - 1520) ทีต่ัง้ของ Dome Tower  ทีส่งูถงึ 112 เมตร  

บนัได 465 ขัน้ ถอืวา่สงูทีส่ดุเนเธอรแ์ลนด ์ใชเ้วลาสรา้งกวา่ 300 ปี 

 

ระยะทาง 145 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม APOLLO UTRECHT CITY CENTRE  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง   อเูทรคท ์– หมูบ่า้นชาวประมง – จตัรุสัดมัสแควร ์     

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้เดนิทางไปชมหมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) ทีเ่คยตัง้อยู่

บรเิวณปากอ่าวน ้าเค็มของทะเล “ไอซเ์ซลเมยีร”์ กอ่นทีรั่ฐบาลไดส้รา้งเขือ่นสูง

ใหญ่ปิดทะเลเพื่อสรา้งเป็นก าแพงกัน้น ้าท่วมและจัดท าเป็นแหล่งอนุรักษ์น ้าจดื 

หลังจากนัน้โวเลนดัมจงึกลายเป็นเมอืงรมิทะเลน ้าจดื ทีย่ังคงอนุรักษ์วัฒนธรรม

ดัง้เดมิเอาไวอ้ย่างน่าสนใจ ขอเชญิเพลนิชมบรรยากาศรมิน ้าที่มอีากาศสดชืน่ 

อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่น ชมเมอืงและวถิชีวีติของชาวประมงดัชช ์ทีย่ังคงอนุรักษ์

ไวอ้ยา่งด ีหรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักๆ ภายในเมอืงหมูบ่า้นชาวประมงแหง่นี ้

ระยะทาง 65 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่กรุงอมัสเตอดมั (Amsterdam) เมอืงแห่งแสงส ี

และอสิรเสรภีาพ ของนักท่องเทีย่วจากทั่วโลก น าท่านผ่านชมเมอืงทีม่ากมายไป

ดว้ยพพิธิภณัฑร์ะดับโลกตา่งๆ มากมาย จากนัน้น าท่านเดนิเทีย่วชมและเลอืกซือ้

สินคา้ที่บรเิวณจตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มี

อนุสรณ์สงครามเพื่อร าลกึถงึทหารที่เสยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีต

ศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่

จักรพรรดนิโปเลยีนแหง่ฝร่ังเศสเรอืงอ านาจ 

ระยะทาง 210 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม RAMADA APOLLO CENTRE  หรอืเทยีบเทา่ 

 



CDG-EK001    หนา้ 8 จาก 18 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง           อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– ลอ่งเรอื – สนามบนิ                                                   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans)   

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบักงัหันลม สญัลักษณ์ทีส่ าคญัอยา่งหนึง่ของชาว

ดัตช ์และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ีใ่ชใ้สใ่นชวีติประจ าวัน

ในงานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย ชมเมอืงอมัสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามล าคลอง  

สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่นังดงามสบืทอดมาตัง้แต ่

สมยัศตวรรษที ่17 และทัศนยีภาพของบา้นเรอืนอนัสวยงามอยา่งมเีอกลักษณ์  

น าเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรทีม่ชี ือ่เสยีงทา่นจะไดส้มัผัสและ 

เรยีนรูพ้ืน้ฐานในการดแูละการเจยีระไนเพชรในรปูแบบตา่งๆ พรอ้มกนันัน้ยงัไดม้ ี

โอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลอืกชมสนิคา้อืน่  

อยา่งนาฬกิายีห่อ้ดังมากมาย อาท ิเชน่ ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC,  

PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD  

รวมไปถงึนาฬกิาแฟชัน่อยา่ง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE  

,EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

 

17.30 น. น าคณะเดินทางสู่ สนามบนิสคปิโพล เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษ ี

(Tax Refund) และ มเีวลาในการเลือกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ 

 

22.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 150 

***คณะเดนิทางต ัง่แตว่นัที ่23 ม.ีค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเทีย่วบนิ 

ที ่EK 150 เวลา 21.50 น. และถงึดไูบ เวลา 06.30 น.*** 

 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง         ดไูบ – กรงุเทพฯ 

07.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิที ่EK 372  

***คณะเดนิทางต ัง่แตว่นัที ่23 ม.ีค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเทีย่วบนิ 
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ที ่EK 372 เวลา 09.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.55 น.*** 

18.40 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก 

เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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โปรแกรม : ฝร ัง่เศส เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์ 8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           13 - 20, 27 ก.พ. - 6 ม.ีค. 61 

 

 

 

 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,991.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 49,991.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,991.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
49,991.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 

 

 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ า

แลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจาก

ประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั้นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได  ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

*** ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่า TLS Contact*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้
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**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วี

ซา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  
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- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

  *** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

                                                                               

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                       แตง่งาน (จดทะเบยีน)           แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกันอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 

13. ชือ่บรษิทัหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบนัศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวนัที.่........................................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 
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**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


