
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปป้ิง ณ ถนนฌ็องเอลิเซ่ - ลาวัลเล่ เอ้าเลท  
  แรงส์ – มหาวิหารแห่งแรงส์ – ดินองต์ – บรัสเซลล์ – บรูจ์ –เกนท์ – รอตเทอร์ดัม  

เดลฟ์ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – ล่องเรือกระจก 

กันยายน – ตุลาคม 2561 
ราคาเริ่มต้น... 59,900 บาท 

(ไม่รวมค่าวีซ่า) 
 

วันเดินทาง: 26 ก.ย. – 3 ต.ค. 61, 12 – 19 ต.ค. 61 
 
 
 

อพัเดทลา่สดุ 4 ม.ิย. 61 
TOUR CODE: AZBR04 



 
 

วันแรก กรุงเทพ – ไทเป  

09.30 น.  พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอ (BR)  แถว Q  (Row Q)  ประตูทางเข้าที่ 8  อาคาร
ผู้โดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

16.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ด้วยเที่ยวบิน BR068 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง) 
เพลิดเพลินกับความบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ
อาหารเย็น ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงไทเป 

21.15 น. เดินทางถึงกรุงไทเป เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
23.40 น.        ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสด้วยเที่ยวบิน BR87  (ใช้เวลาบินประมาณ 13.50 ชั่วโมง) 
 

 

วันที่สอง ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโตมูซ – ชอปปิ้ง ณ ฌ็องเอลิเซ ่  
 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  และน าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร 

 น าท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of  Versaille) พระราชวังถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 
แห่งฝรั่งเศสซึ่งในช่วงแรกถูกสร้างขึ้นเป็นกระท่อมส าหรับพักพิงเพ่ือล่าสัตว์ จากนั้นพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่ง
ฝรั่งเศสมีความประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ในบริเวณนี้เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ 
ซึ่งตัวพระราชวังนั้นสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว และตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่งดงามตระการตารวมถึงภาพเขียนที่มี
ชื่อเสียง จึงท าให้พระราชวังแวร์ซายส์เป็นพระราชวังที่ยิงใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก             จนถูกยก
ให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบัน  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปคู่กับ พิพิธภัณฑ์ลูฟ (Louvre Musuem) ถูกสร้างขึ้นเป็นพระราชวังลูฟในศตวรรษที่ 12 และถูก
ใช้เป็นป้อมปราการของพระเจ้าฟิลิปที่ 2 ตามสถาปัตยกรรมแบบยุคกลาง ก่อนที่ต่อเติมด้วยสถาปัตยกรรมแบบ 
เรเนซองก์และเบอร์บอนในช่วงศตวรรษที่ 17 และยังใช้เป็นพระราชวัง ก่อนที่จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ปีค.ศ. 1793 ที่รวบรวมภาพวาด ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังรวบรวม
โบราณวัตถุที่มีความส าคัญในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่อง 
ดาวินชี โค๊ด อีกด้วย ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดและอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกอีกด้วย จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ร้านสินค้าปลอดภาษี  BENLUX ที่มีสินค้าให้ท่าน
เลือกสรรมากมายอาทิ เครื่องส าอาง น้ าหอม เครื่องหนัง เป็นต้น ซึ่งมีให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ   อิสระให้ท่านช็
อปปิ้ง ณ ถนนฌ็องเอลิเซ่ (Champ Elysees) ถนนที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในกรุงปารีสจัดเป็นย่าน
การค้าที่ครบครัน มีทั้งโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูๆ มากมาย สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
ปลูกเรียงราย ชื่อฌ็องเอลิเซ่ จึงเป็นที่มาของชื่อถนนนั่นเอง 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก  Novotel Paris Est **** หรือเทียบเท่า   



 
 

 

วันที่สาม ลาวัลเล่ เอ้าเลท - แรงส์ – มหาวิหารแห่งแรงส์  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 ท่านเดินทางสู่ ลาวัลเล่เอ้าเลท (La Valle Outlet) (ระยะทาง 40 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เอาท์

เล็ทที่รวมเอาแบรนด์ชั้นน าต่างๆมากกว่า 110 แบรนด์ อาทิ GERARD DAREL, GUESS, JIMMY CHOO, 
MICHAEL KORS, SMITH PAUL, SANDRO, TOD’S, ZADIG & VOLTAIRE, CARVEN, ERIC BOMPARD, 
PAUL & JOE, SONIA RYKIEL, SUPERDRY , UGG, VICOMTE A และ LONGCHAMP อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ
สินค้าตามอัธยาศัย 

. 

กลางวัน อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองแรงส์ (Reims) (ระยะทาง 110 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทาง
ตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสในแคว้นชองปาญ-อาร์เดน เป็นเมืองที่มีความส าคัญอย่างมากในประวัติศาสตร์
ฝรั่งเศสอย่างมากตั้งแต่สมัยจักพรรดิโครวิสแห่งฝรั่งเศสที่มาท าพิธีราชาภิเษกที่เมืองแห่งนี้จนกระทั่งสืบต่อมาจน
เป็นประเพณีของราชวงค์ต่างๆ น าท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งแรงส์ (Reims Cathedral) มหาวิหารที่ถูกสร้างขึ้น
ในศตวรรษท่ี 5 เพื่อเป็นที่อยู่ของอาร์คบิชอปแห่งแรงส์ ก่อนที่จะมีการต่อเติมและตกแต่งตามสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิคในศตวรรษที่ 13 จนท าให้โบสถ์แห่งนี้มีความสวยงามเป็นอย่างมากในสมัยยุคกลาง นอกจากยังถูกใช้เป็น
สถานที่ในการท าพิธีราชาภิเษกกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสนับตั้งแต่นั้นจนกระทั่งสิ้นสุดอาณาจักรแฟรงค์ แต่ทว่ามหา
วิหารแห่งนี้ได้ถูกท าลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานจนกระทั่งมูลนิธิ
ROKEFELLER เข้ามาช่วยเหลือด้านเงินทุนจนบรูณะส าเร็จ จนกระท่ังกลับมาสวยงามและเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลาง
เมืองแรงส์แห่งนี้ จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ในปีค.ศ. 1991  

 

ค่ า         รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Novotel Reims Tinqueux **** หรือเทียบเท่า   
 

วันที่สี่ ดินองต ์– บรัสเซลล์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองดินองต ์(Dinant) (ระยะทาง 157 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กที่ตั้งอยู่

ริมแม่น้ า Meuse ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเบลเยี่ยม อันมีบรรยากาศของดนตรีแจ๊สผสมผสานอยู่
กับชีวิตคนที่นี่ เนื่องจากเป็นเมืองเกิดของ Adolphe Sax ผู้ให้ก าเนิดเครื่องดนตรีแซกโซโฟน น าท่านถ่ายรูปคู่กับ
โบสถ์แห่งดินองต์ (Norte Dame De Dinant) โบสถ์สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่13 มีหอคอยรูปหัว
หอมอันเป็นเอกลักษณ์ สะพานที่ถูกสร้างขี้น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง และเก็บภาพความ
ประทับใจ  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 



 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองบรัสเซลล์ (Brussels) (ระยะทาง 99 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)            
เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม เป็นเมืองที่มี่ความส าคัญมากทางด้านการเมือง อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งขององค์กร
ส าคัญต่างๆ อาทิ NATO และสภาแห่งชาติยุโรปจึงท าให้เมืองแห่งนี้มีถูกเรียกว่า เมืองหลวงแห่งยุโรป               
น าท่านถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม (Atomium) ที่มีสถาปัตยกรรมรูปทรงอะตอมสูง 102 เมตร ก่อสร้างใน
รูปทรงที่เป็นโมเลกุลเหล็กใสจากงานยูนิเวอร์แซล เอ็กซิบิชั่น ในปี ค.ศ.1958 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ จตุรัส
กรองด์ปลาซ (Grand Place of Brussels) ถือเป็นหัวใจส าคัญของเมืองบรัสเซลส์ (Brussels) ซึ่งชาวเบล
เยี่ยมยกย่องให้ว่าเป็น จตุรัสที่งดงามที่สุดในโลก เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบารอก โกธิค 
นีโอ-โกธิค และเป็นสถานที่ซึ่งองค์กรยูเนสโก้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 น าท่านแวะถ่ายรูป
กับ แมนเนคิน พิส (Manneken Pis) หรือหนูน้อยยืนฉี่ คือ น้ าพุเล็กๆที่ตั ้งอยู่ตรงหัวมุมตึกร้านขาย
ช็อกโกแลต มีรูปปั้นทองแดงของเด็กผู ้ชายก าลังยืนฉี่ พ่นเป็นสายน้ าพุออกมา หน้าตาสบายอกสบายใจ 
ต านานมีอยู่ว่า เมื่อครั้งที่กรุงบรัสเซลส์ยังตกอยู่ในการท าสงคราม และถูกฝ่ายตรงข้ามแอบน าระเบิดมาวาง
ไว้ที่ก าแพงเมือง เพื่อการโจมตี แต่มีเด็กน้อยนามว่า  จูเลียนสกี (Julianske) ไปพบสายชนวนระเบิดที่ก าลัง
ติดไฟ จึงปัสสาวะรดท าให้สามารถป้องกันเมืองบรัสเซลส์ทั้งเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงแกะสลักรูปปั้นไว้เพื่อเป็น
ตัวแทนในการยกย่องและระลึกถึงความกล้าหาญ จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ และเลือกซื้อ
ของฝากตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Ramada Brussels Woluwe *** หรือ  Van der Valk Hotel Narareth **** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า  บรูจ์ – เกนท ์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองบรูจจ์ (Bruges) (ระยะทาง 101 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)  เมืองริม

ชายฝั่งทะเลที่โด่งดังเมืองหนึ่งของประเทศเบลเยียม เมืองนี้ถูกล้อมรอบด้วยคูเมืองถึงสองชั้น ซึ่งน่าจะเป็นการ
ป้องกันข้าศึกศัตรูในสมัยก่อนวิธีหนึ่ง ในปัจจุบัน บ้านเรือน อาคาร และโบสถ์ ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบเดิมคือ เฟลมมิช และเรเนซองก์ ที่ดูวิจิตรสวยงามดุจดั่งมนต์ขลัง น าท่านเข้าชมโบสถ์พระแม่มารี (Church 
of Our lady) โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1230  และมีหอคอยสูงประมาณ 112 เมตร นอกจากนี้ห้ามพลาด
ชมประติมากรรมแกะสลักจากหินอ่อนที่ดูวิจิตร และงดงามชื่อว่า “Madonna & Child” จากการรังสรรค์โดย
ศิลปินชื่อก้องโลกชาวอิตาลี ไมเคิล แองเจโล น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสเมืองเก่า เพ่ือน าท่านถ่ายรูปคู่กับหอระฆัง 
และศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ (Belfry & Halle) ศาลาว่าการ และหอระฆังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1248 หอ
ระฆังแห่งนี้มีความสูงประมาณ 83 เมตร และมีระฆังอยู่ประมาณ 47 อันที่ยังคงอยู่บนหอระฆัง ปัจจุบันที่แห่งนี้
เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูจจ์แห่งนี้ น าท่านเดินทางสู่เมืองเกนท์ (Ghent) (ระยะทาง 51 ก.ม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  เมืองเก่าโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคัญ
ในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มั่งคั่งมาก ปัจจุบันเป็นเมืองท่า และเมืองท่องเที่ยวที่มีนักทัก
ท่องเที่ยวเดินทางมากมายแวะเวียนมาท่องเที่ยว 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 



 
 

บ่าย น าท่านเข้าชมมหาวิหารเซนต์ บราโว (St. Bravo Cathedral) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส ที่ 5 เป็น
ศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดับประดาด้วยกระจกสีและแท่นบูชารวมไปถึงงานจิตรกรรมและ
ประติมากรรมที่มีค่าหลายชิ้น ทั้งผลงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาโรค และธรรมาสน์หรือแท่นส าหรับ
เทศนาสั่งสอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโค่ งดงามมาก จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับสะพานเซนต์ มิเชล 
(St. Michael’s bridge) ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ า 2 สาย คือ 
แม่น้ าเชลดท์ และแม่น้ าลิส ที่ซึ่งชาวเกนท์ตั้งถิ่นฐานเมื่อกว่าพันปีก่อน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย  
น าท่านเดินทางสู่เมืองรอตเตอร์ดัม (Rotterdam) (ระยะทาง 151 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมือง
ท่าหลักของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่
นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชมสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ จนท าให้การท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ส่งเสริมให้เมืองแห่งนี้
เป็น “เมืองแห่งสถาปัตยกรรม” ในปีค.ศ. 2007 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่มาร์เกตฮอล (Market Hall หรือ 
Markthal) ตลาดแนวคิดใหม่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองรอตเตอร์ดัม โดยจุดเด่นของตลาดคืออาคารทรงเกือกม้า และมี
เพดานและผนังเป็นภาพของปลา ผลไม้และผักนานาชนิด นอกจากตลาดแห่งนี้ยังมีร้านค้ามากมายซึ่งจ าหน่าย
อาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ต่างๆ ให้กับผู้คนทั่วไป รวมไปผู้อาศัย และผู้ที่ท างานในอาคารรูปทรงเกือกม้านี่อีก
ด้วย โดยตลาดและอาหารแห่งนี้ได้เปิดให้บริการในวันที่ 1 ตุลาคม ปีค.ศ. 2014 โดยมีพระราชินีแมกซิม่า แห่ง
เนเธอร์แลนด์ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด  

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก NH Atlanta Rotenburg **** หรือเทียบเท่า  
 
 

วันที่หก เดลฟ์ท - หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านชาวประมง - อัมสเตอร์ดัม 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเดลฟ์ท (Delft) (ระยะทางประมาณ 18 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมือง

ขนาดเล็กที่ไม่อยู่ไม่ไกลจากเมืองรอตเตอร์ดัม อันโดดเด่นด้วยอาคาร และบ้านเรือนยุคเรเนซองก์ อีกทั้งยังเป็น
เมืองแห่งประวัติศาสตร์ และโบราณสถานที่ส าคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง
ส าคัญทางด้านการท าเครื่องลายครามสีน้ าเงิน หรือ เดลฟ์ทแวร์ (Delftware) น าท่านถ่ายรูปคู่กับศาลาว่า
การเมือง (Town Hall) อาคารสไตล์เรเนซองก์ที่ออกแบบ และคุมการสร้างโดย Hendri k de Keyser ถึงแม้
ปัจจุบันจะถูกต่อเติม แต่ก็ยังคงความงดงามสไตล์ เรเนซองก์เอาไว้  น าท่านเข้าชมวิหารแห่งเดลฟ์ท (Delft 
Cathedral หรือ Nieuwe Kerk) วิหารศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนท์ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และ
เชื่อมโยงกับราชวงศ์ออเร้นจ์ แห่งเนเธอร์แลนด์ อีกทั้งวิหารแห่งนี้ยังมีหอระฆังที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์อีกด้วย  น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Village) (ระยะทางประมาณ 190 
ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่ระหว่างเมือง Zwolle และ Steenwiik 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยได้รับฉายาว่าเป็นหมู่บ้านไร้ถนน เพราะผู้คนที่นี่จะสัญจรกันทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆ 
ลัดเลาะอยู่รอบหมู่บ้าน  จึงท าให้บ้านทุกหลังก็จะมีเรือเป็นพาหนะประจ าครัวเรือนนั่นเอง ดังนั้นหมู่บ้านแห่งนี้
ได้รับสมญานามว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์”  

 



 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ 
 

บ่าย น าท่านล่องเรือชมความน่ารักของหมู่บ้านกีธูร์น หรือเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ พร้อมเก็บภาพความประทับใจ น า
ท่านเดินทางสู่เมืองโวเลนดัม (Volendam) (ระยะทางประมาณ 21 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  
เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์  เป็นเมืองประมง
ทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่า เรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่ง
กายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี               อิสระ
ให้ท่ านได้ เ ดิน เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  น าท ่าน เ ด ินทา งต ่อ สู ่ เ ม ือ งอ ัมส เตอร ์ด ัม 
(Amsterdam) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั ่วโมง) เมืองหลวงของ
เนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าอัมสเทล (Amstel) ซึ่งได้ชื่อว่ามีล าคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลอง
ด้วยกัน เมืองนี้เริ่มก่อตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์  

 

ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Van der Valk A4 Schiphol **** หรือเทียบเท่า  
 

วันที่เจ็ด ล่องเรือกระจก – ชมโรงงานเพชร – อัมสเตอร์ดัม 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านล่องเรือกระจก ชมชีวิตความเป็นอยู่ชาวดัชต์ ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 อันมีเอกลักษณ์พิเศษ

เป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของตัวอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน  น าท่านเข้าชมโรงงาน
เจียระไนเพชรRoyal Coster (Diamond Factory) ซึ่งเป็นร้านจ าหน่าย และโรงงานผลิตเพชรอันลือชื่อของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ด าเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ปีค.ศ. 1840 ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับประวัติความเป็นมา
ของเพชร รวมไปถึงการเรียนรู้วิธีเลือกสรรเพชร และการเจียระไนจากทีมงานอันมากประสบการณ์ของโรงงาน
แห่งนี้ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บริเวณจตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพ่ือร าลึกถึง
ทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2   จากนั้นอิสระให้ท่านชอปปิ้ง ณ Kalverstraat ถนนช็อปปิ้งชื่อดังของ
เมืองอัมสเตอร์ดัม ที่มีแบรนด์ชั้นน ามากมายเช่น H&M, Zara, Mango และ Espirit เป็นต้น 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล (Amsterdam Airport Schiphol) มีเวลาให้ท่านได้ท าคืนภาษี 
(Tax Refund) และเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ ณ ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ BR076 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชั่วโมง) 

 

วันที่แปด กรุงเทพฯ 

13.40 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  

      



 
 

8 วัน 5 คืน ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด ์

 
อัตราค่าบริการ  (บาท) กันยายน – ตุลาคม 61 

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 59,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 7 - 11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 56,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 - 6 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 53,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) โปรดสอบถาม 

พักเดี่ยวท่านละ 11,000 

ราคาที่นั่งช้ันธุรกิจ (Business Class) เริ่มต้นทีท่่านละ 
(BKK-CDG//AMS-BKK) 

75,000 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว (Land Only) 
(BKK-CDG//AMS-BKK) 

39,900 

ค่าวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส) ประมาณ 3,500 

 
หมายเหตุ: (คิด ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2561) 

 ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน ประกาศ
ปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น  
 หากคณะเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 3,000 บาท 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินอีวีเอ (EVA) (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

กรมธรรม์นั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว (เงื่อนไขตามกรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 
85 ปี) หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้อประกันเพ่ือเพ่ิมความคุ้มครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิด
ความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้จัดส่งให้  

 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 
  ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว (หมายเหตุ *รถใช้ได้ 12 ชั่วโมง/วัน), ค่าเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
 เจ้าหน้าที่ (ผู้น าเที่ยวไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 
 
 
 



 
 

อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วนั เท่ากับ 24 ยูโร) 
 น้ าดื่มบนรถ 
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจ าโรงแรม (เพ่ือป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง) 
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั่งเศส 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่ไม่ได้ระบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ า งวดที่ 1: ส ารองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังมีการ

ยืนยันกรุ๊ปเดินทาง 
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระค่าบริการส่วนที่เหลือ งวดที่ 2: ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฎิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งการ
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้อง
ส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่นไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 



 
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ช าระมาแล้ว (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) 
(สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)  (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-59 วัน) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วัน) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 
 ผู้เดินทางท่ีไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่นไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด 

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกการปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระ
ค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการ
ต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า น าหน้า ชื่อ เลขท่ีหนังสือ
เดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า หรือกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่เป็นฝ่ายส่งข้อมูลมาผิดพลาดเองให้กับทางบริษัทเรา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้อง กับ สถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของบริษัท เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือ
ความเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัว
เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  



 
 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 
 

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพัก 
เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง 
 กรณีท่ีท่านมีข้อจ ากัดในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย              

การบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค านึง
และรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด  

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงิน
คืน  ในกรณีที่ ท่ านปฎิ เ สธหรือสละสิทธิ์  ในการ ใช้บริ การที่ ท างทั ว ร์ จั ด ให้  ยก เว้ นท่ าน ได้ท าการตกลง                                
หรือแจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระ
มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           เข้า
เมือง  

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ             
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะต้องดูแลและช่วยเหลือด้วยตนเอง 
1. บุคคลที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
2.  ผู้สูงอายุที่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์ ไม้เท้า หรือ เครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว 
3. เด็กท่ีมี่อายุไม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ อาจจะดูแลบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ทั่วถึง) 

 

ตั๋วเครื่องบิน  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ ค่าใช้จ่าย
ส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่
ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ใน
กรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้เท่านั้น) 



 
 

หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจังหวัดและมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนเพ่ือ
ได้รับเอกสารยืนยันว่ากรุ๊ปทัวร์นั้น สามารถออกเดินทางได้ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมล์ของกลุ่มพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์(Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมล์กับสายการบินสวิส
แอร์ได้ อาทิ รอยัล ออคิดพลัส ส่วนไมล์ แอนด์ สไมล์ (Mile and More) สามารถสะสมไมล์ได้ 100% 
 

โรงแรมและห้อง  

 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน  ซ่ึงอาจจะ
ท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน  

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น
ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  ( 
ICAO ) 
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถึงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

 ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน  คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกว้าง  
( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตราฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
 

สถานที่เข้าชม 

 โปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นปิดท าการ หรือ
ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าเข้าชมตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น หรือสลับโปรแกรมเพ่ือให้
ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าว แต่เหตุมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถ
เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเนื่องจากได้ช าระค่าเข้าชมไปแล้ว 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้
จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดังนั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริษัททัวร์ได้จัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ า ทางบริษัทถือว่าท่านได้
ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว 



 
 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเชงเกน้ ประเทศฝรั่งเศส 
         (ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าประมาณ 5-10 วันท าการ) 

1. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนขึ้นไป 
2. รูปถ่ายขนาด 35 X 45 มม.  จ านวน 2 ใบ พื้นฉากหลังสีขาว ห้ามมีเงา ห้ามสวมแว่นสายตา และจ้อต้องมีความ

คมชัด และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ส าหรับท่านสุภาพสตรี ภาพถ่ายต้องเปิดผมให้เห็นใบหูทั้งสองข้างให้ชัดเจน) 
ตัวอย่างรูปที่ใช้ในการยื่นวีซ่า 

 

 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน/ ส าเนาทะเบียนสมรส/ ส าเนาใบมรณะบัตร 
4. ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
5. หลักฐานการท างาน 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ – ส าเนาจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายชื่อของท่านในคณะกรรมการบริษัท 
(หนังสือต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันไปย่ืนวีซ่า) 
 หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า – ส าเนาจดทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อท่านเป็นเจ้าของร้านค้า 
 หากท่านเป็นพนักงานบริษัท – ต้องให้ทางนายจ้างหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการท างาน ที่ระบุ
ต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้างงาน และเงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน 30 
วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า) 
 หากท่านเป็นข้าราชการ – ต้องขอหนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานของท่าน พิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า) 
 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการที่ไ ม่การจดทะเบียน – จะต้องท าหนังสือรับรองตัวเอง พิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเช่น ส าเนาการเช่าพื้นที่ เป็นต้น (บางกรณีกรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ แผนกวีซ่า เพื่อขอค าปรีกษาก่อนการยื่นวีซ่า) 
 



 
 

 
กรณีเด็กที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

1. ส าเนาสูติบัตร 
2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าขณะนั้นก าลังศีกษาอยู่ช้ันใด 
3. ขอหนังสือยินยอมจากเขต (กรณีที่ไม่ได้เดินทางท้ังครอบครัว) 

 หากเดินทางกับผู้อ่ืนที่มิใช่บิดามารดา จะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่าเดินทางกับใคร และมีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
 หากเดินทางกับบิดา มารดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 
และระบุว่ามารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 
 หากเดินทางกับมารดา บิดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 
และระบุว่าบิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 
 

 
6. หลักฐานการเงิน ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ 

 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซึ่งไม่ระบุ
สถานทูต)พร้อมชื่อเจ้าของบัญชี ที่ออกจากธนาคารและใช้ฉบับจริงในการยื่นเท่านั้น ซึ่งต้องท าก่อนการ
ยื่นวีซ่าอย่างน้อย 15 วัน 
 สเตทเม้นบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน  
ที่มีการปรับสมุดก่อนหน้าวันนัดยื่นวีซ่าอย่างน้อย 7 วัน สมมุติว่าท่านมีคิวยื่นวีซ่า 7 ธันวาคม ท่าน
จะต้องมียอดการปรับสมุดครั้งล่าสุด ในวันที่ 1 ธันวาคมเป็นครั้งสุดท้าย 

กรณีบัญชีฝากประจ า 
 ส าเนาบัญชีฝากประจ า จะต้องมีวันครบก าหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แต่ท่านต้องแนบบัญชี                
ออมทรัพย์มาด้วย 

การรับรองการเงิน 
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดด้านบน ต้องระบุชื่อเจ้าเของบัญชี และต้องระบุชื่อ
ผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย  

 หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่านจะต้องแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีและตัวท่าน 
อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาสูติบัตร เป็นต้น 
 หากเป็นนายจ้างรับรองการเงินให้ลูกจ้าง กรุณาให้ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุชื่อนายจ้าง และชื่อ
ลูกจ้างที่นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ 

หมายเหตุ:  
 ยอดเงินจะต้องมีไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน ส าหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมีการเดิน
บัญชีอย่างสม่ าเสมอ 
 หากบัญชีของท่านมีการเดินบัญชีไม่ต่อเนื่องจะต้องใช้ ส าเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่ออกโดย
ธนาคารทุกกรณี 



 
 

 สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี 
 

7. ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านไปสัมภาษณ์ และสแกนนิ้วตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งทางบริษัทจะ                       
ส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการยื่นวีซ่า  

8. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อท าการยกเลิกวีซ่า                                       
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะมีการบันทึกในนามบริษัทเพื่อเป็นการเก็บสถิติ 

9. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าให้กับผู้สมัครทุกกรณี  

 
 


