
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น4 ประตู 8 Row T เคาทเ์ตอร์สายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airline (EK)โดย

มีเจา้หนา้ท่ีอานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 
20.35 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเท่ียวบิน EK 373 *บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง*(ใชเ้วลาบิน 6 ชัว่โมง10 นาที)  
 **เดือนเมษายนเป็นต้นไป จะออกเดินทางเวลา 21.05 น. นัดหมายเวลา 18.00 น.** 
 
 
 
 



 

วนัทีส่อง ปารีส „ จัตุรัสโทคาเดโร „ ล่องเรือแม่น า้แซน „ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ „ ถนนช็องเซลเีซ  ( - / กลางวนั / - ) 

 

00.50 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย3ชัว่โมง)

ใหท้่านผอ่นคลายอริยบทระหวา่งรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 

03.20 น. ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส เท่ียวบินท่ี EK071**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

 

08.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  

 **หลงัเดือน มี.ค. จะถึงเวลา 09.25 น.** 

 

 นาํท่านสู่ มหานครปารีส เม่ืองหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝร่ังเศส หน่ึงในจุดหมายปลายทางในฝันของใคร

หลายๆ คน ท่ีมีครบทั้ง สถาปัตยกรรม ศิลปะ อาหาร และแหล่งชอ้ปป้ิง ท่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกสรรกนัอยา่งอดัแน่น 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

พร้อมพเิศษ หอยเอสคาโก้ ต้นต าหรับฝร่ังเศส 

 

 

 

 

ชมจุดถ่ายรูป จัตุรัสทรอกาเดโร (Trocadéro) แต่เดิมบริเวณน้ีเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานสาํคญัๆ ของประเทศอยู่

หลายคร้ัง แต่โด่งดงัดว้ยเพราะทศันียภาพท่ีท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (Eiffel) ไดอ้ยา่งไม่มีอะไรมาบดบงั โดย

หอส่งสัญญาแห่งน้ีนั้น ถือเป็นสัญลกัษณ์ของพาปารีสท่ีพลาดไม่ไดด้ว้ยประการทั้งปวง แต่ดว้ยลกัษณะท่ีแปลกตา 

สร้างความไม่คุน้เคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร้องใหร้ื้อทิ้งหลงัจากงานส้ินสุดลง แต่หอไอเฟลก็สามารถ

พิสูจนต์วัเองและลบคาํสบประหม่า จนกลายเป็นสถานท่ีแรกๆ ท่ีเม่ือมีคนพดูถึงปารีส 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หอไอเฟลถือเป็นความกา้วหนา้ทางวิศวกรรมอย่างกา้วกระโดด ดว้ยความสูงถึง 324 เมตร จึงทาํให้โครงสร้างเหล็ก

แห่งน้ีเคยเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลก และเป็นตน้กาํเนิดของการสร้างตึกสูงและหอคอยอีกมากมาย 

พเิศษ !! พาท่านล่องเรือแม่น ้าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน เมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุด

ของโลกในอีกมุมหน่ึงโดยในระหวา่งทางนั้นจะผา่นสถานท่ีสาํคญัๆ มากมายไม่วา่จะเป็น สะพาน Pont de l'alma 

สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 พิพิธภณัฑอ์อร์แซ และอีกมากมายถือเป็นอกี 1 กจิกรรมทีไ่ม่ควรพลาดเมื่อมาปารีส 

 

 

 

 

 



 

จากนั้น พาท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ (Arc de Triomphe) วงเวียนท่ีเช่ือมถนน12 เส้นของปารีสไว้ โดย

สร้างข้ึนเพื่อเป็นสดุดีทหารฝร่ังเศสท่ีร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เน่ืองจากเร่ิมสร้าง

ในรัชสมัยของพระองค์หลังได้รับชัยชนะในสงครามยุทธการท่ีเอาสเทอร์ลิทซ์ เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 1805 

นอกเหนือจากนั้น ประตูชยัแห่งน้ีก็ยงัเป็นท่ีฝังศพทหารนิรนามในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 อีกดว้ย  ถดัไปไม่ไกล

นัน่คือ ถนน ช็องเซลีเซ (Champs-Élysées) ถนนท่ีไดช่ื้อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนมักรีก ในอดีตเคย

เป็นส่วนหน่ึงของการขยายพื้นท่ีสวยหย่อมของพระราชวงัตุยเลอรี โดยเม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชดาํรัสให้นาํรูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราชดาํเนิน

กลางในกรุงเทพมหานคร วา่กนัวา่อตัราค่าเช่าพื้นท่ีบนถนนแห่งน้ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดในยโุรป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า อสิระอาหารเยน็เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน  

ทีพ่กั  Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

 

วนัทีส่าม ปารีส „ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ „ อาสนวหิารน็อทร์-ดามแห่งปารีส „ พพิธิภัณฑ์ลูฟท์ „ Duty Free „ ห้างแกลเลอร่ี 

ลาฟาแยตต์           (เช้า / กลางวนั / เยน็) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พาท่าน แวะถ่ายรูปด้านหน้ากับ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ (Sacre-Coeur Bacilica) ตอ้งอยูท่ี่ย่านมงมาร์ท เป็นอีก 1 

สถาปัตยกรรมท่ีถือวา่แปลกตาจากส่ิงปลุกสร้างอ่ืนๆในเมืองนํ้าหอมแห่งน้ี สถาปนิกผูริ้เร่ิมออกแบบคือ โปล อะบา

ดี โดยตวัอาคารสร้างข้ึนด้วยหินปูนในแบบโรมนั-ไบแซนไทน์ และแลว้เสร็จในปี 1919 มีตาํนานกล่าวถึงมหา

วิหารแห่งน้ีว่า ในคร้ังท่ีนกับุญเดนิสถูกประหารชีวิตดว้ยการตดัหวั ณ บริเวณวิหารแห่งน้ี เดนิสไดห้ยิบศีรษะของ



 

ตนข้ึนมา และเทศนาตลอดทางไปอีก 6 ไมล ์ซ่ึงท่านจะสามารถเห็นภาพแกะสลกัไดท่ี้ประตูของอาสนวิหารน็อทร์-

ดามแห่งปารีสแวะถ่ายรูปด้านหน้า อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส (Notre Dame Cathedral) ตั้งอยูบ่นเกาะเอล

เดอลา ซีเตร นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างมหานครปารีสโดยถือเป็นส่ิงปลูกสร้างแรกท่ีสร้างในลกัษณะโกธิก 

และใชค้รีบคํ้ายนัอาคาร ซ่ึงถือเป็นความชาญฉลาดทางวิศวะกรรมอยา่งสูงในยุคนั้น โดยอาสนวิหารแห่งน้ีเร่ิมก่อ

สร้าวในรัชสมยัของพระเจา้หลุยส์ท่ี 7 และได้รับการบูรณะมาอย่างต่อเน่ือง แมใ้นปัจจุบนัส่วนหลงัคาท่ีเป็น

โครงสร้างไมใ้นยุคแรกจะพงัทลายลงจากอุบติัเหตุในวนัท่ี 15 เมษายน 2019 แต่ส่วนหนา้ขออาคารก็ยงัคงสูงเด่น

ตระหง่านอยูเ่ช่นเดิม บริเวณโดยรอบท่านยงัสามารถเลือกซ้ือของฝากไดอี้กมากมาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้น แวะถ่ายรูปด้านหน้า พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) อดีตพระราชวงัหลวงท่ีปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บและจดั

แสดงสมบติัลํ้าค่ากวา่ 35,000 ช้ิน เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า, มาดอนน่า ออฟ เดอะ ร๊อค, ภาพวาดพระราชพิธีปราดาภิ

เษกของจกัรพรรดินโปเลียน, รูปป้ันเทพไนก้ี และรูปป้ันเทพวนิสัแห่งมิโล เป็นตน้  จุดเด่นของพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีนั้น

คือพีระมิดแกว้ท่ีเป็นทางเขา้ดา้นหนา้ ท่ีออกแบบโดย ไอ.เอม็.เป. สถาปนิกช่ือดงัชาวจีน-อเมริกนั  

 

 

 

 

 



 

 พาท่านเดินไปยงั ร้านเบนลกัซ์ (Benlux) ร้านคา้ปลอดภาษีท่ีมีทั้ง กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา นํ้าหอม เคร่ืองสาํอาง 

และเคร่ืองประดบัใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ 

 

จากนั้น พาท่านสู่ท่ี ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หา้งใหญ่สุดหรูท่ีมีพื้นท่ีกวา่ 70,000 ตารางเมตร 

ตกแต่งอยา่งสวยงามราวกบัพระราชวงั ประกอบไปดว้ยร้านคา้กวา่ 3,500 ร้านคา้ ไม่วา่จะเป็น LOUIS VUITTON, 

LONGCHAMP, PRADA, YVES SAINT LAURENT, VERSACE, SWAROVSKI, SWATCH, SAMSONITE ให้

ท่านได้อสิระช้อปป้ิงอย่างจุใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารจีน  

ทีพ่กั   Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 

 

 



 

วนัทีส่ี่  ปารีส„ บรูกส์ „ จัตุรัสมาร์เกต็ สแควร์ „ เกนต์ „ ปราสาทกราเวนสตีน „ บรัสเซลส์  ( เช้า / กลางวนั / เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

เดินทางสู่ประเทศเบลเยีย่ม สู่เมือง เมืองบรูกส์ (Brugge) เมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ โดยไดรั้บ

เลือกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี 2000  สมญานามวา่เวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองท่ีมี

การใชล้าํคลองในการสัญจรรอบๆ เมือง ลกัษณะของเมืองน้ีลอ้มรอบดว้ยคูเมืองสองชั้นและมี อาคาร โบสถ ์

บา้นเรือน ถนนท่ีสะอาดสวยงาม ซ่ึงส่วนใหญ่ลว้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิชและแบบเรเนซองค ์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

น าชม จัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) ซ่ึงมีหอระฆงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัอนัยาวนานและมีประติมากรรมท่ี

งดงาม ท่ีช่ือวา่ Madonna &amp; Childซ่ึงเป็นประติมากรรมท่ีอยูภ่ายในโบสถพ์ระแม่มารี มีลกัษณะเป็นหินอ่อนท่ี

มีการแกะสลกั โดย ไมเคิลแอน เจโล ซ่ึงในปัจจุบนัไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น เดินทางต่อไปยงัอีก 1 เมืองงาม กบั เมืองเก้นต์ (Ghent) ท่ีหลายท่านมกัเลยผา่น โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรม

สมยัใหม่กบัสมยักลางท่ีเขา้กนัอยา่งลงตวั พาท่านเดินชมตวัเมืองท่ีมีส่ิงปลูกสร้างมากมาย ไม่วา่จะเป็น ปราสาทกรา

เวนสตีน (Gravensteen) ท่ีเคยเป็นดัง่ศูนยก์ลางของเมือง เด่นตระหง่านอยูร่าวกบัเทพนิยาย ทั้งยงัมี อาสนวหิาร

เซ็นท์บาโว (Saint Bavo's Cathedral) และ โบสถ์เซนต์นิโคลสั (St.Nicholas’s Church) 2 สถานสถานท่ีเป็นดัง่

ศูนยร์วมใจของชาวเมือง ท่ียนืหยดัผา่นกาลเวลามานานหลายศตวรรษ 



 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่กรุง บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยยีม สถานท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่

องคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

ทีพ่กั  Gresham Belson Hotel หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัทีห้่า บรัสเซลส์ „ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม „ กร็อง-ปลสั  „ รอตเตอร์ดัม „ อมัสเตอร์ดัม   (เช้า / กลางวนั / เยน็) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกบั อนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ในการจดังานแสดงสินคา้

โลก“เอก็ซ์โป” เม่ือปี ค.ศ.1958ถูกสร้างข้ึนโดยจาํลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กวา่ 

โมเลกุลของจริงถึง 165 พนัลา้นเท่า 

 

 

 

 



 

จากนั้น เขา้สู่จตุัรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกล่าวขานกนัวา่เป็นจตุัรัสท่ีสวยท่ีสุดแห่ง

หน่ึงในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจตุัรัส นอกเหนือจากนั้นยงัมีสินคา้ต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นของท่ีระลึก แบรนดเ์นม ขนม สินคา้แฮนเมด และอีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกสรรค ์

 

 

 

 

 

น าชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซ่ึงเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆกาํลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะ

อย่างน่ารัก เมเนเก้นพีสผูส้ร้างประวติัศาสตร์และตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซ่ึงมีการเล่าขานกันมา

หลากหลายตาํนาน เช่น มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกาํลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวนและ

ป้องกนัเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงทาํรูปแกะสลกัน้ี เพื่อระลึกถึงความกลา้หาญ 

 

 

 

 

 

 

 จุดเด่นของรูปป้ันเมเนเก้นพีส คือแต่ละวนั หนูน้อยคนน้ีก็จะแต่งตวัไม่เหมือนกนั บางทีเป็นชุดประจาํชาติของ

ประเทศต่างๆ บางทีเป็นชุดเทศกาลนั้นๆ ตอ้งมาลุน้กนัวนัท่ีเดินทางวา่จะไดรู้ปกบัหนูนอ้ยในชุดไหนกนั !!!!!! 

 



 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมเมนูของหวานท้องถิ่นสุดคลาสสิก กบัเบลเยีย่มวาฟเฟิล 

นาํท่านเดินทางสู่ รอตเตอร์ดัม (Rotterdam) เมืองท่าหลกั และเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ

เนเธอร์แลนดต์ั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ามาส ในปี ค.ศ. 2007 เมืองน้ีไดรั้บการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นเมืองแห่ง

สถาปัตยกรรม และในปัจจุบนัเมืองรอตเตอร์ดมัเป็นศูนยก์ลางการคา้โลกในยโุรป อเมริกา และแอฟริกา ทาํใหท่ี้น่ีมี

ระบบการขนส่งท่ีดี ไม่วา่จะเป็นการขนส่งระหวา่งประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใตดิ้นรถบสั รถราง 

และรถไฟ ท่ีตอ้งสะอาดและตรงเวลา น าท่านถ่ายรูปกบั บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) 

กลุ่ม อาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลงัซ่ึงไดรั้บรางวลัชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยดัพลงังาน โดย

สถาปนิกนาม Piet Bloem แวะถ่ายรูปศาลาวา่การประจาํเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam)หน่ึงในอาคาร

ท่ีเก่าแก่ของเมือง 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางเขา้สู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศและศูนยก์ลางการคา้ เศรษฐกิจ 

พาณิชยกรรม 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารจีน 

ทีพ่กั Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

 

 

 



 

 

วนัที่หก หมู่บ้านกงัหัน ซานสคนัส์ „ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดมั „ หมู่บ้านกร์ีธูน „ อมัสเตอร์ดัม 

                                        (เช้า / กลางวนั / เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์(Zaanse Schans) หมู่บา้นท่ีมีการอนุรักษ์กงัหนัลมและบา้นเรือน

ดั้งเดิมของฮอลแลนดซ่ึ์งปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิดใหเ้ขา้ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวดชัตท่ี์ใชก้งัหนัลมกวา่

ร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17-18 โดยทาํหน้าท่ีผลิตนํ้ ามนัจากดอกมสัตาร์ดกระดาษงานไม ้

นอกจากน้ีภายในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมียงัมีโรงสาธิตวธีิการทาํชีส ทาํขนม ทาํรองเทา้ไม ้ท่ีน่าสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม

(Volendam) นาํท่านสัมผสัวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงท่ีเรียง

รายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ รวมไปถึงท่าเรืออนัแสน

คึกคกัของเมืองท่ีเต็มไปดว้ยนกัท่องเท่ียวมากมาย อีกทั้งยงัเป็น

เมืองท่ียงัคงอนุรักษ์อนุรักษว์ฒันธรรมการแต่งกายแบบดั้งเดิม

ของชาวดตัช์ไวท่ี้เมืองน้ีอิสระให้ท่านไดช้มเมืองและเลือกซ้ือ

ขอวงฝากของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn Village) เยี่ยมชมเมืองท่ีไดรั้บฉายาวา่ “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เมือง

เล็กๆท่ีมีผูค้นอาศยัอยู่ประมาณ 2,600 คนเป็นหมู่บา้นท่ีปราศจากถนนหมู่บา้นท่ีเต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสาบ จึงทาํ

ใหป้ราศจากมลพิษผูค้นในหมู่บา้นจะเดินทางโดยการใชเ้รือเป็นพาหนะโดยลดัเลาะคลองท่ีมีความยาวประมาณ 7.5 

กิโลเมตรอิสระให้ท่านเท่ียวชมหมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมเก็บภาพความประทบัใจกบับรรยากาศของหมู่บา้น unseen 

แห่งเนเธอร์แลนด ์

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การล่องเรือไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ หากท่านสนใจขับเรือเที่ยวด้วยตัวเอง สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์เพื่อทดลองร่วมกิจกรรมได้ 

ค่าใช้จ่ายประมาณ 20 ยูโร / ท่าน **มีเวลาเพยีงพอให้ท่านได้ทีส่นใจ** 

 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารจีน 

ทีพ่กั  Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

 

 

 

 



 

วนัทีเ่จด็ สวนเคอเคนฮอฟ (ทั้งช่วงเช้า) „ อมัเตอร์ดัม „ ล่องเรือหลงัคากระจก „ สถาบันสอนการเจียระไนเพชร „ 

จัตุรัสดัมสแควร์  ท่าอากาศยานสคปิโฮลอมัสเตอร์ดมั „ ดูไบ    (เช้า / กลางวนั / - ) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

พาท่านเดินทางสู่เมืองลิสเซ่ (Lisse) อนัเป็นท่ีตั้งงของ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) อนัโด่งดงัของเนเธอร์แลนด์ 

เข้าชมภายในสวน โดยสวนดอกไมแ้ห่งน้ีถูกแต่งเตม็ความสวยงามของไมป้ระดบัเตม็พื้นท่ีกวา่ 200 ไร่ โดยไฮไลท์

อยูท่ี่ เทศกาลสวนทวิลปิ ท่ีจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 21 มี.ค. – 10 พ.ค. เพียงปีละ 1 คร้ังเท่านั้น การันตีความสวยงามจาก

สถิติผูเ้ขา้ร่วมงานกวา่ 1.55 ลา้นคนในปี 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มากไปกวา่นั้น ท่ียงัจดัแสดงดอกทิวลิปสีเหลืองนวล ท่ีนายกลาส คูไดค ์

เกษตรกรชาวดตัช์ได ้ ซ่ึงไดรั้บความประทบัใจมาจากคร้ังเม่ือวนัท่ี 9 

มิถุนายน พ.ศ. 2549 ในวาระท่ีลน้เกลา้รัชกาลท่ี 9 เสด็จครองสิริราช

สมบติัครบ 60 ปี พสกนิกรชาวไทยไดร่้วมใจใส่เส้ือสีเหลืองเฝ้ารับเสด็จ

ฯ จากในวนันั้นนายกลาส จึงไดพ้ฒันาสายพนัธ์ุและขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตตั้งช่ือดอกทิวลิปสายพนัธ์ุใหม่ท่ีนามวา่ “คิงภูมิ

พล” (King Bhumibol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สวนเคอเคนฮอฟจะใชด้อกทิวลิปในการตกแต่งกวา่ 7 ลา้นดอก จาก 800 สายพนัธ์ุ ซ่ึงถือวา่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 



 

จากนั้น กลบัเขา้สู่กรุงอมัสเตอร์ดมั น าท่าน ล่องเรือหลงัคากระจก ลดัเล้ียวเขา้ตามลาํคลองสัมผสัชีวติความเป็นอยู ่ รวมทั้ง
สภาพบา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอยา่งมี
เอกลกัษณ์นาํท่านเขา้ชมสถาบนัสอนการเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียงท่านจะไดส้ัมผสัและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและ
การเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกนันั้นยงัไดมี้โอกาสเลือกซ้ือเพชรเมด็งามในราคาโรงงานและท่าน
สามารถเลือกชมสินคา้อ่ืน อยา่งนาฬิกายีห่อ้ดงัมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUERIWC, 
PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARDรวมไปถึงนาฬิกาแฟชัน่อยา่ง 
GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE , EMPORIO ARMANI, SWATCH,MICHEAL KORS, TOMMY 
HILFIGER ฯลฯ  

 

 

จากนั้น น าท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีบริเวณ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์
สงครามเพื่อรําลึกถึงทหารท่ีเสียชีวติในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และอดีตศาลาวา่การเมืองท่ีหลุยส์ โบนาปาร์ตเคยใช้



 

เป็นพระราชวงัหลวงในช่วงท่ีจกัรพรรดินโปเลียนแห่งฝร่ังเศสเรืองอาํนาจ อสิระท่านเลอืกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม ณ 
ห้างสรรพสินค้าใจกลางจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโฮล อมัสเตอร์ดัม(Schiphol Intl’ Airport) เพื่อให้

ท่านไดมี้เวลาทาํการคืนภาษี (Vat Refund) 

21.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี EK150 

  **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

วนัทีแ่ปด ดูไบ „ สุวรรณภูม ิ„ กรุงเทพฯ           ( - / - / - ) 

 

06.30น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย3ชัว่โมง) ใหท้่าน

ผอ่นคลายอริยบทระหวา่งรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 

09.30น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เท่ียวบินท่ี EK370 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**  

18.40น . ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 

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

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั 
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ เช่น บางสถานท่ีในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์
หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจทาํการจองไม่ไดเ้น่ืองจากตอ้งรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนทาํการจอง หากวนัเดิน



 

ทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี โดยทางบริษทัฯจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั 
และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอน
ก่อนเดินทาง 
 

และเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 
 

 มหัศจรรย์ EUROPE TULIP FESTIVAL 8 วนั 5 คนื  
ฝร่ังเศส - เบลเยีย่ม - เนเธอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมเิรตส์ (EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

/ เด็กพกักบัผุ้ใหญ่ 1 ท่าน 
(พกัห้องละ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์ 
เสริมเตียง 

(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กอายุ 2-11 ปี 
บริบูรณ์ 

ไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

24 – 31 มี.ค. 63 49,900 48,900 47,900 9,000 

7 – 13 เม.ย. 63 57,900 56,900 55,900 10,000 

24 – 1 พ.ค. 63 52,900 51,900 50,900 9,000 

3 – 10 พ.ค. 63 52,900 51,900 50,900 9,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 25-30 ท่านต่อกรุ๊ป ** 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา (บาท) 
ช้ันธุรกจิ EK (BKK-CDG/AMS-BKK) เพิม่เงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกบัทางเจ้าหน้าทีค่่ะ ** 100,000 – 150,000 
ในกรณลีูกค้ามีตั๋วแล้ว EK (BKK-CDG/AMS-BKK) 19,000 
เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ 28,900 
 



 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (Economy Class) ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-CDG/AMS-BKK) สายการบินเอมิเรสต ์(EK)  
 ภาษีนํ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 30 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ  

ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจง้เปล่ียนแปลงในเร่ืองของนํ้ าหนกักระเป๋าการสะสมไมล์หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสาย
บินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์นาํเท่ียวคนไทย 
 ประกนัอุบติัเหตุ / ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 50,000 USD  เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม ์

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าวซ่ีาเชงเก้น 3,500 บาท ช าระพร้อมค่ามัดจ าทวัร์ 

 ค่านํ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศพัท-์โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซกัรีด ท่ีไม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน, อุบติัภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ไม่รวมน า้ดื่ม 

 ทิปสาํหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 2 ยโูร/ท่าน/วนั รวมทั้งทริป 12 ยโูร/ท่าน 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 1 ยโูร / ท่าน 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 3 ยโูร/ท่าน/วนั รวมทั้งทริป 8 วนั 24 ยโูร/ท่าน  



 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

การจองทวัร์ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ่ม เพื่อทาํการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 
30 วนัมิฉะนั้น ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาชาํระก่อนเดินทาง 45 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งทาํก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจาํให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด
เทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลงัชาํระเตม็จาํนวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทาํการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็น
จริง 

เงื่อนไขอืน่ๆ : 

 กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋หรือชาํระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผดิพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

 ในการจองทวัร์ควรเผือ่เวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางท่ีระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณี
ท่ีท่านทาํการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ท่ีกาํหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 

 หลงัการจองทวัร์และชาํระค่ามดัจาํ กรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลคาํร้องในการขอยื่นวีซ่า
ส่งกลบัมา เพื่อกรอกขอ้มูลขอคิวในการยืน่วซ่ีา 

 กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก
กรณี 

 กรณีท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผดิชอบทุกกรณี 

 



 

โรงแรมทีพ่กั 

 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะนาํ
ใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Single) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่
มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะตอ้งชาํระส่วนต่างของหอ้งพกัเด่ียวดว้ยตวัท่านเอง 

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจทาํให้ห้องพกัแบบเด่ียว Single ห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิตํ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นสาํคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได)้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้
จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ชาํระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 



 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่านํ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับ
ราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนัถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฏิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีทาํให้ใบหน้าเปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียด
อายคุรรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้า 
อย่างถ่องแท้ แล้วจึงมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

  



 

 

เอกสารการขอวซ่ีาเชงเก้น  (ประเทศฝร่ังเศส) 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นย์ยืน่วซ่ีา TLS CONTACT  (ตึกสาทรซิตีท้าวเวอร์) 

การยืน่วซ่ีาทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 7- 15   วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนักขัตฤกษ์ และวนัหยุดของทาง

สถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดขึน้อยู่กบัสถานทูต         

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสําหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
อายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ชาํรุด (หนงัสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณานาํมาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  
***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป (สีเลอืดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  
(สีน า้เงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
           รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จาํนวน 2 ใบ 

(พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 

รูปไม่เลอะหมึก) สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวซ่ีา ท่ีท่านเคยไดรั้บยอ้นหลงไป 6 เดือน 

หากพบวา่ท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวซ่ีาท่ีเกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  
เขม้งวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูป 
และตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยืน่วซ่ีา 
 
 
 

 

 เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายไุม่เกิน 3 
เดือน หรือ สาํเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403) 

 กจิการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทาํงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน 
เป็นตนั 

 พนักงานทัว่ไป   หนงัสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทาํงาน พร้อมระบุวนัลา
และประเทศทีเ่ดินทางตามโปรแกรม (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  
ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 
ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

 

 

 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน 



 

               

 กรณผู้ีเดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดือน 

ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดินบญัชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วนั แลว้ ค่อยขอ 

Statement เพื่อใหอ้พัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวซ่ีา 

 กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้าํเนา Bank Statement บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดือน (ของผูท่ี้ออก

ค่าใชจ่้าย)  

 **Bank Statement จะตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหต้รงกบัพาสปอร์ต แสดงเลขท่ีบญัชีครบทุกตวั และจะตอ้งมี

แสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา้ 

 ***Bank Statement   หากธนาคารออกมาเป็นรูปแบบท่ีเป็นตวัคร่ึงกระดาษ A4 ไม่สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้

ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเตม็เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สาํเนาทะเบียนบา้น 

 สาํเนาบตัรประชาชน 

 สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี) 

 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 

 ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

 

 

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีติดลบ   Bank Statement ทีป่ร้ินจากอนิเตอร์เน็ต  
บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวนั  บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร  
ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสินธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห์  

สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ** 
 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

4. หลกัฐานการเงิน 



 

 

 หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุ
ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

 หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอาํเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

 หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สังกดั พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

*ส าหรับหนังสือยินยอมน้ัน ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบับ จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 
 

 กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อาํนาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูต
ดว้ย  

 ท่านไม่จาํเป็นตอ้งเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาํร้องขอวซ่ีาเท่านั้น 
 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงท่ีตอ้งนาํติดตวัมาในวนัท่ีตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  
 บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วซ่ีา 

 เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่ 7-15 วนั ทาํการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ หรือ ในบางกรณี
อาจใชร้ะยะพิจารณานานกวา่ท่ีกาํหนด         

 ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าดาํเนินการของทวัร์ 

การพิจารณาผล VISA ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัการพิจารณาใดๆทัง้สิน้  
บริษัทเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซา่เทา่นัน้ ข้อมลูและเอกสารทกุอย่างต้องเป็นความจริงความ
บดิเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงิน ในกรณีท่ี VISA ไมผ่า่นทกุกรณี *** 

 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา 
มารดา 



 

 

ข้อมูลค าร้องขอยืน่ วซ่ีา ประเทศฝร่ังเศส  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพือ่เป็นประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา ***** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยืน่วซ่ีาประเทศฝร่ังเศส 

1.) ข้อมูลเกีย่วกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกุล   __________________________________________________ 
       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 
       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 
       หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน 13 หลกั  
 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 
        สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ท่ีอยูปั่จจุบนั(ท่ีสามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 
โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            หมา้ย 
วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 
ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 
       สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)  _______________________ 
 
 
 
 

             



 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกีย่วกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอยีดอืน่ๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ช่ือบริษทัท่ีทาํงาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.2) ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีทาํงาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.3) งานปัจจุบนัทาํอาชีพ โปรดระบุตาํแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
3.4) เบอร์โทรศพัทท่ี์ทาํงาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัท่ีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 
 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 
           มี     วนัท่ีออกวซ่ีา และวนัท่ีหมดอายวุซ่ีา ให้ตรวจสอบท่ีหนา้เชงเกน้ท่ีท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
          ไม่เคยมีวซ่ีาเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ โปรดระบุวนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด   
                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วซ่ีาเชงเกน้ล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้                 ระบุช่ือ   ความสัมพนัธ์   
 

 


