
ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์     

8 วัน 5 คืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                

ก ำหนดวันเดินทำง:  ปี 2560  

ธันวำคม : 26 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61 
65,900.- 

ก ำหนดวันเดินทำง:  ปี 2561 

มกรำคม : 23-30 

49,991.- กุมภำพันธ์ : 13-20 , 27 กพ. -6 มีค. 

มีนำคม : 23-30 , 27มีค. – 3เมย. 

วัน โปรแกรมกำรเดินทำง เช้ำ เท่ียง ค่ ำ 
โรงแรมที่พัก 

หรือเทียบเท่ำ 

1 กรุงเทพฯ -ดูไบ ✈ ✈ ✈  

2 ดูไบ– ปารีส – ล่องเรือ – พระราชวังแวร์ซายส์  ✈ O O 
BEST WESTERN PLUS 

SUITCASE 

3 หอไอเฟล - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์– ลีลล์ O O O 
PARK INN BY RADISSON 

LILLE GRAND STATDE 

4 เกนต์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป O O O 
LEOPOLD ANTWERP 

5 ช้อปปิ้ง Roermond Outlet – อูเทรคท์           O X O 
APOLLO UTRECHT CITY 

CENTRE 

6 อูเทรคท์ – หมู่บ้านชาวประมง – จัตุรัสดัมสแควร์      O O O RAMADA APOLLO CENTRE 

7 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – สนามบิน                                                    O O ✈  

8 ดูไบ – กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

 



 

**พิเศษ...เมนูหอยเอสคำโก้ อำหำรขึ้นชื่อของฝร่ังเศส** 

เที่ยวปำรีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เข้ำชมควำมงดงำมของ

พระรำชวังแวร์ซำยส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปกับปรำสำทท่ำนเคำนต์ (Castle of the 

Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลางที่เมืองเกนต์ (Ghent) เยือนจัตุรัสกรองด์ปรำซ (Grand Place) จัตุรัสที่

กล่าวขานว่าสวยที่ สุดในยุโรปใจกลางกรุงบรัสเซลส์  (Brussels)  ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium)             

ชอปปิ้งที่ McArthurGlen Designer Outlet Roermond ชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวประมงดัชช์ที่

หมู่บ้ำนชำวประมงโวเลนดัม (Volendam)  ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่ง

เสรีภาพ  

วันแรกของกำรเดินทำง                         กรุงเทพฯ – ดูไบ     

17.30 น. 
 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคำน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

20.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 373  

วันที่สองของกำรเดินทำง             ดูไบ – ปำรีส – ล่องเรือบำโตมุช – แวร์ซำยน์ 

00.50 น. เดินทางถึง สนำมบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเครื่อง  

03.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเท่ียวบิน EK 71  

08.00 น.
  

ถึง สนำมบินถึงท่ำอำกำศยำนชำร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส น ำท่ำน

ผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 

ช่ัวโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ช่ัวโมงในวันท่ี 29 ตุลาคม 2560)  จำกน้ันน ำท่ำน 

ล่องเรือบำโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น  าแซนด์ ท่ีไหล

ผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคาร

ต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น  า เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ โดยเรือจะ

ล่องผ่ำนมหำวิหำรนอเตรอดำมแห่งปำรีส (Notre-dame de Paris) อายุ

กว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคท่ีงามเลิศ โดดเด่นด้วย

หอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื นดิน

ถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 กับ

พระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีก

ด้วย  

 

 

 

 

ระยะทาง 40 กม. 

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 45 นาที 

 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บ่ำย จากนั นเดินทางสู่ เมืองแวร์ซำยส์ เพื่อน ำเข้ำชมควำมงดงำมของ 

พระรำชวังแวร์ซำยส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถ่ินบรรยาย

ในพระราชวัง) ท่ีสร้างขึ นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ภายใน

ตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน 

ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์

หลวงประจ าพระราชวัง,ท้องพระโรงท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, 

ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้อง

ท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวาย

สาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั งยังเป็นห้องท่ีใช้ส าหรับจัดงาน

 

 



เลี ยงและเต้นร าของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16,      

ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ

จักรพรรดินโปเลียนท่ียิ่งใหญ่ **** เนื่องจากในคืนถัดไปท่ีเมืองลีลล์ รถโค้ชไม่

สามารถเข้าถึงได้ท่ีหน้าโรงแรม ดังนั นเพื่อความสะดวกของลูกค้าจึงควรเตรียม

กระเป๋าใบเล็กส าหรับค้างคืนในคืนถัดไป *** 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 น ำคะะเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สำมของกำรเดินทำง                     หอไอเฟล – แกลเลอร่ี ลำฟำแยตต์ – ลีลล ์

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่มหำนครปำรีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมือง

ท่ีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมา

เยือนมากท่ีสุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมท่ีล  าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ท่ีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 

บันเทิง ส่ือ แฟช่ัน วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ี

ส าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก น าเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านชม

ความสวยงามของแม่น  าแซนน์ท่ีตัดผ่านใจกลางกรุงปารีส ข้ามสะพานสู่ เกาะเดอ 

ลา ซิเต้ กลางแม่น  าแซน ผ่ำนลำนประวัติศำสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de 

la Concorde) ท่ีพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสิน

ประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติก       

ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่

ประตูชัยนโปเลียน น ำชมและถ่ำยรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de 

Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาส์เตอร์

ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสร้างขึ นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 

แล้วจากนั นน าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท่ี

โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ นในปี ค.ศ.

1889 ท่ีบริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่   จำกน้ันน ำท่ำนสู่ศูนย์กลำงกำรช้อปป้ิง 

อิสระเลือกซื อสินค้าแฟช่ันราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) 

อาทิ เช่น เครื่องส าอาง น  าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั นพาท่านสัมผัสกับ

บรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ้งจากท่ัวทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจ

กลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอรี่ ลำฟำแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่าน

สามารถเลือกซื อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ท่ีมีสาขาเปิด

อยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีด

พับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื นเมือง (หอยเอสคำโก้)  

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมืองลิลล์ (Lille) แคว้นนอร์ด-ปาร์ เดอ กาเล่ส์ (Nord-Pas-

de-Calais) เมืองท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป 

ปี 2004 เมืองท่ีใหญ่ติดอันดับหนึ่งในส่ีของเมืองใหญ่ในประเทศฝรั่งเศส น าชม 

ย่ำนแกรนด์เพลส (Grand'Place) อีกหนึ่งย่านเมืองเก่าท่ีมีความส าคัญ

ทางด้านประวัติศาสตร์ของ ชมอำคำรหอกำรค้ำ (La Vieille Bourse) จาก

ภายนอก อาคารท่ีก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบแมนเนอริสม์ (Mannerism)     

 

 

ระยะทาง 225 กม. 

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3.15 ชม 

 



ถูกสร้างขึ นในช่วงปี 1652 ถึง 1653 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในอนุสรณ์สถานท่ีส าคัญ

ทางประวัติศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของเมือง ชมมหำวิหำรแห่งลิล (Lille 

Cathedral) โบสถ์นอร์ทเทอดามนิกายโรมันคาทอลิกท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็น

อนุสาวรีย์แห่งชาติของฝรั่งเศส ถูกก่อสร้าง ขึ นในช่วงปี 1854 ถึง 1999 ในแบบ

สถาปัตยกรรมกอธิค อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ชมเมืองหรือเลือกซื อของท่ีระลึก

ตามอัธยาศัย 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารพื นเมือง  

 น ำคะะเข้ำสู่ที่พักโรงแรม PARK INN BY RADISSON LILLE GRAND STADE หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สี่ของกำรเดินทำง                      เกนต์ – บรัสเซลส์ – แอนทเ์วิร์ป 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของ

เบลเยี่ยม ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต์ ได้ช่ือว่า

เป็นรองนครปารีสเพียงแห่งเดียว น าท่านชมเมืองเกนต์ซึ่งแปลว่าการรวมกันของ

แม่น  าสองสาย เพราะท่ีตั งของเมืองอยู่บริเวณท่ีแม่น  าสเกลต์ Scheldt River มา

บรรจบกับแม่น  าไลส์ Lys River แม่น  าสองสายนี เป็นเส้นเลือดล่อเลี ยงเมืองอัน

รุ่งเรืองในอดีตนานนับศตวรรษและยังคงต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปกับ

ปรำสำทท่ำนเคำนต์ (Castle of the Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ท่ีถูก

สร้างขึ นเมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของ Philip of 

Alsace เมืองท่าในตอนเหนือของเบลเยี่ยมอันแสนเงียบสงบและสวยงามด้วย

สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ ชมหอระฆังประจ าเมืองท่ีสูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็น

จุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ท่ีด้านล่างนั น เป็น Cloth Hall ท่ีมีมาตั งแต่ทศวรรษท่ี 15 

และได้รับเกียรติเป็น UNESCO World Heritage Site  

ระยะทาง 75 กม. 

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.15 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่กรุง บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศ 

เบลเยี่ยม สถานท่ีตั งส านักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ 

หรือนาโต้ จากนั นน าท่านชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ อนุสระ์อะโตเมี่ยม 

(Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี 

ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ นโดยจ าลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาด

ใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า จากนั นเข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัส

กรองด์ปลำสต์ (Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกล่าวขานกันว่าสวยท่ีสุดแห่งหนึ่ง

ในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจัตุรัส น าชมและ

ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ

ก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และต านานพื นเมืองของ

ชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือจูเลียน

สกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกัน

เมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลักนี  เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ ได้เวลา

สมควรน าท่านเดินทางสุ่เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) เมืองท่ีมีช่ือเสียงในเรื่อง

ของต านานยักษ์ ดรูโอน อันติโกน (Druoon Antigoon) ท่ีอาศัยบริเวณแม่น  า

สเกลท์ (Scheldt River) ท่ีเช่ือมกับทะเลเหนือท่ีปากน  าเวสเทิร์นสเกลต์ 

(Western Scheldt)  

ระยะทาง 55 กม. 

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 45 กม. 

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 50 นาที 



ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 น ำคะะเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม LEOPOLD ANTWERP  หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง            แอนต์เวิร์ป – ช๊อปปิ้ง Roermond Outlet – อูเทรคท์           

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่ McArthurGlen Designer Outlet Roermond ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ เอาท์เลทขนาดใหญ่ท่ีเป็นแหล่งช๊อปปิ้งของคนเนเธอร์แลนด์ , 

เยอรมัน และ เบลเยี่ยม ท่ีนิยมมาเลือกซื อสินค้าราคาย่อมเยานานาชนิด อิสระให้

ท่านได้เลือกซื อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, 

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

GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย 

ระยะทาง 135 กม. 

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม. 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ภายในเอาท์เลท เพื่อไม่รบกวนการช๊อปปิ้ง   

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมืองอูเทรคท์ (Utrecht) เมืองใหญ่อันดับ 4 ของ

เนเธอร์แลนด์ ตั งอยู่ใจกลางประเทศ จึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟและ

รถยนต์ เมืองท่ีได้รับการยกย่องจาก BBC Travel เป็นหนึ่งในเมืองท่ีมีความสุข

ท่ีสุดในโลก น าท่านชมเมืองเก่าอูเทรคท์ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นทาง

วัฒนธรรมในศตวรรษท่ี 7 ชมมหาวิหารประจ าเมือง St Martin's Cathedral 

(สร้างในปี ค.ศ.  1254 - 1520) ท่ีตั งของ Dome Tower  ท่ีสูงถึง 112 เมตร 

บันได 465 ขั น ถือว่าสูงท่ีสุดเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลาสร้างกว่า 300 ปี 

ระยะทาง 145 กม. 

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 น ำคะะเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม  APOLLO UTRECHT CITY CENTRE  หรือเทียบเท่ำ 

วันที่หกของกำรเดินทำง             อเูทรคท์ – หมู่บ้ำนชำวประมง – จัตุรัสดัมสแควร์      

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั นเดินทางไปชมหมู่บ้ำนชำวประมงโวเลนดัม (Volendam) ท่ีเคยตั งอยู่

บริเวณปากอ่าวน  าเค็มของทะเล “ไอซ์เซลเมียร์” ก่อนท่ีรัฐบาลได้สร้างเขื่อนสูง

ใหญ่ปิดทะเลเพื่อสร้างเป็นก าแพงกั นน  าท่วมและจัดท าเป็นแหล่งอนุรักษ์น  าจืด 

หลังจากนั นโวเลนดัมจึงกลายเป็นเมืองริมทะเลน  าจืด ท่ียังคงอนุรักษ์วัฒนธรรม

ดั งเดิมเอาไว้อย่างน่าสนใจ ขอเชิญเพลินชมบรรยากาศริมน  าท่ีมีอากาศสดช่ืน 

อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวประมงดัชช์ ท่ียังคงอนุรักษ์

ไว้อย่างดี หรือเลือกซื อของท่ีระลึกน่ารักๆ ภายในเมืองหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี  

ระยะทาง 65 กม. 

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื นเมือง  

บ่ำย จากนั นน าท่านเดินทางเข้าสู่กรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี 

และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลก น าท่านผ่านชมเมืองท่ีมากมายไป

ด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกต่างๆ มากมาย จากนั นน าท่านเดินเท่ียวชมและเลือกซื อ

สินค้าท่ีบริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองท่ีมี

อนุสรณ์สงครามเพื่อร าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครั งท่ี 2 และอดีต

ศาลาว่าการเมืองท่ีหลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงท่ี

จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ 

ระยะทาง 25 กม. 

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 น ำคะะเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม RAMADA APOLLO CENTRE  หรือเทียบเท่ำ 



วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง          อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้ำนกังหนัลมซำนสคันส์ – ล่องเรือ – สนำมบิน                                                   

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หมู่บ้ำนกังหันลมซำนสคันส์ (Zaanse Schans)   

ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของชาว

ดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ท่ีใช้ใส่ในชีวิตประจ าวัน

ในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื อสินค้าของท่ีระลึก 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บ่ำย ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคำกระจก ลัดเลี ยวเข้าตามล าคลอง 

สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั งแต่

สมัยศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ 

น ำเข้ำชมสถำบันสอนกำรเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียงท่านจะได้สัมผัสและ

เรียนรู้พื นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั นยังได้มี

โอกาสเลือกซื อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น 

อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, 

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

รวมไปถึงนาฬิกาแฟช่ันอย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE 

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

 

17.30 น. น าคณะเดินทางสู่ สนำมบินสคิปโพล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภำษี 

(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายใน

สนามบิน 

 

22.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 150  

วันที่แปดของกำรเดินทำง                      ดูไบ – กรุงเทพฯ 

07.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง  

09.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เท่ียวบินท่ี EK 372   

18.40 น. ถึง สนำมบินสุวรระภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ    

(ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองที่เข้ำพัก เช่น กระีที่

เมืองนั้นมีกำรจัดงำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอำจมีกำร

ปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม) 

กรุะำอ่ำนหมำยเหตุใหล้ะเอยีดทุกข้อ 

หมำยเหต ุ
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น ทรัพย์สินส่วนตัวหาย, การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือ

ยกเลิกของเท่ียวบนิ รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรอืกองตรวจคนเข้า

เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง รวมทั งในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี

น  าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  



5. เมื่อท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและ

ยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว 

ในกระีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ 

กรุะำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทำงบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภำวะอำกำศ 

และเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำระ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ 

ควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 

 

โปรแกรม : ฝร่ังเศส  เบลเยี่ยม  เนเธอร์แลนด์ 

8 วัน 5 คืน 

โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ (EK) 

 
ก ำหนดวันเดินทำง:    2560 

ธันวำคม : 26 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61 

อัตรำค่ำบริกำร รำคำ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 65,900.- 

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุะำอ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 65,900.- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ 10,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 65,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(กรุะำอ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั) 
65,900.- 

ในกระีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่ำนละ  27,000.- 

ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำกลุ่มประเทศเชงเก้น และรำคำอำจมีกำรปรับเปล่ียนได้ 

(ผู้ยื่นวีซ่ำต้องช ำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่ำในวันยื่น เป็นจ ำนวนเงินโดยประมำะ 3,500 บำท )  

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทัวร์ เริ่มต้นที่ท่ำนละ 

(รำคำสำมำรถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่น่ัง confirm เท่ำน้ัน) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

ก ำหนดวันเดินทำง:    2561 

มกรำคม : 23-30 

กุมภำพันธ์ : 13-20 , 27 กพ. -6 มีค. 

มีนำคม : 23-30 , 27มีค. – 3เมย. 

อัตรำค่ำบริกำร รำคำ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 49,991.- 

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุะำอ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 49,991.- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ 8,200.- 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 49,991.- 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(กรุะำอ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั) 
49,991.- 



ในกระีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่ำนละ  19,800.- 

ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำกลุ่มประเทศเชงเก้น และรำคำอำจมีกำรปรับเปล่ียนได้ 

(ผู้ยื่นวีซ่ำต้องช ำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่ำในวันยื่น เป็นจ ำนวนเงินโดยประมำะ 3,500 บำท )  

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทัวร์ เริ่มต้นที่ท่ำนละ 

(รำคำสำมำรถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่น่ัง confirm เท่ำน้ัน) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

อัตรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
1. ค่าตั๋วเครือ่งบิน ชั นประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณมีีความประสงค์อยู่ตอ่ 

จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า   

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซ้ือประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทำงบริษัทได้ **  

- เบ้ียประกันเริ่มต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน] 

- เบ้ียประกันเริ่มต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]  

**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

8.  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 

9. ค่าไกด์ท้องถ่ิน (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 

อัตรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน  าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ น,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต้น 

3. ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันและภำษีสนำมบิน ในกระีที่สำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนรำคำ 

4. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเก้น  

(ผู้ยื่นวีซ่ำต้องช ำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่ำในวันยื่น เป็นจ ำนวนเงินโดยประมำะ 3,500 บำท ) 

5. ค่ำทิปพนักงำนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน  (ท่ำนละ 14 ยูโร) 

6. ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย  

(โดยมำตรฐำน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 8 x 3 = 24 ยูโร) 

7. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 

8. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง 

 



เงื่อนไขกำรจอง 

1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ ำแล้วเท่ำน้ัน 

2.  ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไม่ส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อได้รับการยืนยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได้ ลกูค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทันที 

4. หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กระีลูกค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหนา้ท่ี  

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ 

    ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ น 

  5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขั นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั งแบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเปน็หมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเปน็ต้องดแูลคณะทัวร์ทั งหมด 

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทำงบริษัทขอเก็บค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนกำรเดินทำง 

หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมัติวีซ่ำหรอืยกเลิกกำรเดนิทำงโดยเหตุจ ำเป็น 

ทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงเหต 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในกำรเตรียมเอกสำรยื่นวีซ่ำและกำรยื่นขอวีซ่ำ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง

บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง

นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน

พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านั น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัท

ด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือ

เดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั นๆ 

และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1.   ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไมว่่าจะด้วย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตัว๋เครื่องบนิ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 

      ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบนิ 



      ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อืน่ได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมปีัญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น  าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ขึ นอยูก่ับทางเจ้าหนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั น 

กระียกเลิกกำรเดินทำง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั งหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกระีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คะะเดินทำง

ไม่ครบตำมจ ำนวนที่บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

อื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กระีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กระียื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน 

หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กระีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่ำทัวร์

ทั้งหมด 

9. กระีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่ำทัวร์ทั้งหมด 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่ ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน ซ่ึงถ้ำเข้ำพัก 3 ท่ำน อำจมีควำมจ ำเป็นต้องแยกห้องพัก

เน่ืองจำกโรงแรมน้ันไม่สำมำรถจัดหำได้ และทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกระี

ที่อำจมีกำรแยกห้องพัก 6,000 บำท 

3. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญอ่าจจะไม่มีเครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ า  

4. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

5. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และอาจ

ไม่มีอ่างอาบน  า ซึ่งขึ นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ และหอ้งแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้น (ฝรั่งเศส) 

ใช้เวลำท ำกำรอนุมัติวีซ่ำนับจำกวนัยื่นประมำะ 10-15 วันท ำกำร 

ยื่นวีซ่ำแสดงตนที่ศูนยย์ื่นวีซ่ำ TLS Contact 

เอกสำรกรุะำเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสำรที่ออกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอ

เป็นตัวจริง 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชดุ 

ในระหว่ำงยื่นวีซ่ำเข้ำสถำนทูตแล้ว ไม่สำมำรถดึงเล่มออกมำก่อนได้ 

 

1. หนังสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดนิทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

อายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวันเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะต้องไม่ช ารดุ

(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ ว จ านวน 2 ใบ (พื นหลังขาวเท่านั น 

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิ ว ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ 

ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก ) 

3. หลักฐำนกำรเงิน  

- กระีผู้เดินทำงออกค่ำใช้จ่ำยเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ 

ย้อนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั น (รบกวนลูกค้าท ารายการเดิน

บัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement เพ่ือให้

อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรอือยูใ่นเดือนที่ยื่นวซ่ีา)  บัญชีฝำกประจ ำ ใช้ประกอบการพิจารณาได้ 

- กระีผู้เดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง ใช้ส าเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 

เดือน(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย)  

**สถำนทูตไม่รับพิจำระำบัญชีกระแสรำยวัน** 

4. หลักฐำนกำรท ำงำน   

- เจ้ำของกิจกำร หนังสือรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุ

ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจกำรไม่จดทะเบียน จดหมายชี แจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ 

โฉนดที่ดิน เป็นตัน 

- เป็นพนักงำน    หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหนง่, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษำ ใช้หนังสือรบัรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยืน่) 

5. เอกสำรส่วนตัว 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายตุ่ ากว่า 18 ป)ี 



- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 

6. กระีเด็กอำยุไม่ถึง 18  ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะต้อง

คัดหนังสือยินยอมระบใุห้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำ จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบใุห้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามา 

-  หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกับบิดำและมำรดำ ทั งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนงัสือระบุยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กระีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย

ใดเป็นผู้มอี านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดยีว 

- *** กระีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ป ีบิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า 

 

                                                                               

เอกสำรยื่นวีซ่ำอำจมีกำรปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้

ทุกเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจ้งขอเพิ่มเติม 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 

 
(กรุะำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริงทุกข้อ  เน่ืองจำกจะมีผลต่อกำรพิจำระำวีซ่ำของท่ำน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ป ี(ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                       แตง่งาน (จดทะเบียน)           แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า         แยกกันอยู ่                         หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าเปน็เด็ก อำยตุ่ ำกว่ำ 18 ปีบรบิูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และที่อยู ่ผูป้กครอง 

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



 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………..… 

11. ที่อยู่ของผู้ขอวีซ่ำ 

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

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

หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ตดิต่อได้.................................................................. 

12. อาชีพปัจจุบัน (หำกค้ำขำย ให้ระบุด้วยว่ำค้ำขำยอะไร เช่น ขำยเสื้อผ้ำ ขำยอำหำร เป็นต้น) 

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

13. ชื่อบริษัทหรือร้ำนค้ำ และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่

ของสถำบนัศึกษำ  

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

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

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได้   ใชไ้ด้ตั งแต่วันที่.......................................ถึงวันที่......................................... 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหน้านี  

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดินทางและพ านักอยูข่องผู้รอ้งขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง   มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บรษิัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ ...................................................... 

 ส่ิงที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     ส่ิงที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให้ 

   ช าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทั งหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมำยเหตุ กำรอนุมัติวีซ่ำเปน็ดุลพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆทัง้สิ้น 

ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เดินทำงเท่ำนั้น 


