
 

 
 

 
 
 

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8 

วัน 5 คืน 
 

 



 

 
 

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมือง

อาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์                                             

(-/-/-) 

15.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคาร

ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์

ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

18.05 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY405 

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

22.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 

 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยาน

นานาชาติปารีส ชาลส์เดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ล่องเรือ

บาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร่ - ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด - 

ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล - จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล - สวน

และพระราชวังลุกซ็องบูร์ - สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 - โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย - ย่านเลอ มาเร่ส์ 

- มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์  

                         

(-/-/-)      



 

 
 

02.20 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลส์เดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสาย

การบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY031 

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

07.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลส์เดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 

ชั่วโมง ** 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส (France) เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อัน

เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหนึ่งใน

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ ่งของโลก ที ่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง 

การศึกษา ความบันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้เมืองปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุด

แห่งหนึ่งของโลกหรือเมืองที่ใครก็ต่างใฝ่ฝันถึง 

นำท่าน ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน (Bateaux Mouches River Cruise) ที่ไหลผ่านใจกลางเมือง

ปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำแซน เป็น

อีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ** รอบของการล่องเรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

กรณีไม่สามารถล่องเรือได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ ** 

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่เมืองปารีส 

ด้วยความสูงถึง 1,063 ฟุต หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชั้น สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1889 ที่บริเวณ จัตุรัสทรอคคาเด

โร่ (Trocadéro) สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลก ในปี ค.ศ. 1889 (Exposition 

universelle de Paris de 1889) เพ่ือแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส ความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรม หอคอยสูงงดงามแห่งนี้เป็นดาวเด่นที่

สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งต่อมาได้รู้จักในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของ เมือง

ปารีส  



 

 
 

นำท่าน ผ่านชม โดยรอบเมืองปารีสเริ่มจาก ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la 

Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัย

ปฏิวัติฝรั่งเศส ผ่านชม ถนนสายโรแมนติก ถนนช็อง เซลีเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัส

คองคอร์ด ตรงสู ่ ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล (Arc de triomphe de 

l'Étoile) หรือที่รู ้จักกันในชื่อ ประตูชัยแห่งประเทศฝรั่งเศส เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในเมืองปารีส 

ตั้งอยู่กลาง จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม "จัตุรัสแห่ง

ดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยู่ทางทิศตะวันตกของถนนช็อง เซลีเซ ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็น

การสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน และใน

ปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกด้วย ประตูชัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "แกนกลางอันเก่าแก่" (L'Axe 

historique) ซึ่งเป็นถนนเส้นตรงจากสวนพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ไปยังชานเมืองปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาล

แกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมียุวชนเปลือยชาวฝรั่งเศสกำลังต่อสู้กับทหารเยอรมัน เต็มไปด้วยเคราและใส่

เกราะเป็นสัญลักษณ์เพ่ือเป็นการปลุกใจ และเป็นอนุสรณ์สถานจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 1 สัญลักษณ์

แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1806 แต่

มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

นำท่าน เข้าชม สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ (Jardin du Luxembourg) หรือที ่รู ้จักกันในชื่อ

ฝรั่งเศสว่า ชาร์แดง ดู ลุกซ็องบูร์ เป็นสวนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของเมืองปารีส ภายในเป็นที่ตั้ง

ของพระราชวังลุกช็องบูร์ที่สวยงามมีพ้ืนที่กว้างถึง  61 เอเคอร์ ชาวเมืองส่วนมากมักจะมาใช้เวลาวันหยุด

ในการทำกิจกรรมครอบครัว ปิกนิก ผักผ่อน ไปจนถึงถึงการอาบแดด นอกจากความร่มรื่นของต้นไม้

จำนวนมากแล้วยังมีการประดับประดาด้วยรูปประติมากรรมกว่า 106 ชิ้น ** รอบของการเข้าชมอาจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระ

ล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วท้ังหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ ** 

 นำท่าน ผ่านชม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโค้งพาดผ่าน

แม่น้ำแซน เชื่อมต่อทั้งสองฝั่งแม่น้ำด้านฝั่งหอไอเฟลกับฝั่งช็อง เซลีเซเข้าด้วยกัน โดยได้ถูกกล่าวขานว่า

เป็นสะพานที่ประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชั้นเลิศ และหรูหราที่สุดในเมืองปารีส โดยในปัจจุบันได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศส 



 

 
 

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย (Palais Garnier) หรือที่เรียกกันว่า โรง

อุปรากรแห่งเมืองปารีส ถือเป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูสสไตล์บาโรกที่เป็นชิ้นเอกในยุคปลาย

ทศวรรษที่ 18 การตกแต่งแม้จะให้ความรู้สึกหรูหรา หากก็แฝงไว้ด้วยบรรยากาศภายในมีความลึกลับน่า

ค้นหาเสมือนหลงเข้ามาในบทประพันธ์เรื่อง Phantom of the Opera ปัจจุบันยังคงมีการแสดงบัลเล่ต์

หรือโอเปร่าอยู่  

นำท่านเดินทางสู่ ย่านเลอ มาเร่ส์ (Le Marais) ที่ได้รับการเรียกขานว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง

ปารีส ตามท้องถนนและอาคารบ้านเรือนในละแวกนี้ยังคงให้ความรู้สึกเสมือนฝรั่งเศสในยุคกลาง แม้จะ

ยังคงบรรยากาศและความเก่าแก่ไว้อย่างครบถ้วน หากก็มีการผสมผสานความเจริญไว้อย่าลงตัว ไม่ว่าจะ

เป็น ร้านอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม ร้านเบเกอรี่โฮมเมดตกแต่งสวยงามน่ารัก ร้านแฟชั่นนำสมัย ร้านขาย

ของแนวโบราณสำหรับนักสะสม ที่สำคัญยังสามารถเดินจากถนนเส้นนี้เพื่อเดินทางไปเที่ยวชมหอศิลป์ 

พิพิธภัณฑ์มากมาย  

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ (The Basilica of the Sacred Heart of 

Paris) หรือที่รู้จักกันในนาม มหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาทร์ ตั้งอยู่ในย่านมงมาทร์ (Montmartre) บน

ยอดเขาที่สูงที่สุดของเมืองปารีส ถึงจะเรียกว่ามหาวิหารหากแต่ลักษณะคล้ายกับปราสาทอันโอ่อ่าสีขาว

มากกว่า อีกทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างแบบโรมัน ไบแซนไทน์ ที่ดูวิจิตรบรรจงและมีเอกลักษณ์

แตกต่างจากสิ่งก่อสร้างอื่นๆในยุคเดียวกัน ที่นอกจากจะเป็นสถานทีท่องเที่ยวหลักๆของเมืองปารีสแล้ว 

ยังนับเป็นอนุสาวรีย์ของทั้งการเมืองและวัฒนธรรม โดยความขาวที่เห็นเกิดจากวัสดุก่อสร้างที่ทำจาก

หินปูนประเภททราเวอร์ทีนที่ทำให้คงความขาวได้อย่างยาวนานและยังทนต่อภูมิอากาศต่างๆได้อย่างดี 

ภายในห้องโถงใหญ่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่นี่ ซึ่งเป็นภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคที่ใหญ่ที่สุด

ของฝรั่งเศส รวมไปถึงด้านบนสุดที่มีลักษณะเป็นโมที่ เป็นจดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปารีส  



 

 
 

 

นำท่าน ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่ง

หนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษา

ผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona 

lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์

โด ดาวินชี, รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งรูปปั้นส

ฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้า

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องไป

ถ่ายรูปเป็นที ่ระลึก และเป็นฉากที่มีอยู ่ในภาพยนตร์เรื ่อง The Da Vinci Code ซึ ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 

นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแล้ว ยังมีนิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และ

คอนเสิร์ต ทำให้พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีละเกือบ 10 ล้านคน  

นำท่านเดินทางสู่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) สวรรค์ของนักช้อปปิ้งสินค้าแบ

รนด์เนมชั้นนำรุ่นใหม่ล่าสุด New Collection !! จากทั่วทุกมุมโลก รวบรวมอยู่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจ

กลางเมืองปารีสแห่งนี้ หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสฯจากร้าน Bucherer ร้านดังของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางเมืองปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, 

มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น  

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ ** 



 

 
 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Ibis Styles Paris Bercy, Paris, France หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด - เมืองลีล - 

ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน                    

            (B/L/-)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระ

เจ้าหลุยส์ที่ 14 หากจะเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกก็คงไม่ผิดนัก เนื่องจากถูกสร้างขึ้น

ด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งภายในและภายนอกตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูป

แกะสลักและเครื่องเรือน ที่ใช้เงินมากมากมายมหาศาลในการสร้าง  นำท่านเข้าชม ห้องต่างๆภายใน

พระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจำพระราชวัง, ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้อง

เมอคิวรี่, ห้องกระจก ที่มีความยาวถึง 73 เมตร เป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระ



 

 
 

นารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา เคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศสครั้งใน

อดีตกาล อีกท้ังยังเป็นห้องที่ใช้สำหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นรำของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระ

เจ้าหลุยส์ที่ 16 ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโป

เลียนที่ยิ่งใหญ่, ห้องวีนัสสำหรับเหล่าคณะราชทูตที่เดินทางมาได้พักก่อนเข้าเฝ้า รวมทั้งยังเคยเป็นที่พัก

ของราชทูตสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา สิ่งที่ทำให้ห้องนี้แตกต่างจากห้องอื่นๆคือ

บนเพดานมีภาพเขียนที่แสนงดงามทรงคุณค่า และห้องไดอาน่าสำหรับพักผ่อนหลังพิธีสำคัญๆ ผนังทั้งสอง

ด้านจะเต็มไปด้วยภาพวาดเทพีไดอาน่าที่ขนานนามว่า “เทพีแห่งการล่าสัตว์” เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งที่

มองข้ามไม่ได้นั่นคือ สวนแวร์ซายส์ ที่ถือว่ายิ่งใหญ่และงดงาม ผลงานชิ้นเอกของนักแต่งสวนชื่อดังทั่วโลก

นามว่า “เลอโนทด์” มีพื้นที่ถึง 14,820 เอเคอร์ มีแม้กระทั่งทะเลสาบจำลอง มีรูปปั้นของสัตว์นานาชนิด

และเทพเจ้ากรีกตามจุดต่างๆ และยังมีสวนดอกไม้ที่จะผันเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาล จึงทำให้การมา

เยือนยังพระราชวังแวร์ซายจึงเปรียบเสมือนการมาเยือนยัง “วิมานแห่งจักรพรรดิ” ที่นับเป็นมรดกโลก

ตะวันตกโดยแท้จริง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 

เมื่อปี ค.ศ. 1979 ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้า

ชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับ

ท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะ

คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 

 



 

 
 

 

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด (Grain De Cuir Shop) ศูนย์

รวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำราคาถูก อาทิเช่น Rimowa, Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, 

Michael Kors, Coach, Lancel, Karl Lagerfeld, Lacoste, Guess 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลีล (Lille) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที) เป็นเมืองหลวงของแคว้น

นอร์ ปาดกาแล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศฝรั่งเศส (France) ติดกับชายแดนประเทศ

เบลเยี่ยมและใกล้กับชายแดนประเทศอังกฤษ เมืองหลวงแห่งนี้จึงมีกลิ่นอายของอังกฤษผสมเบลเยี่ยม 

นอกจากนั้นยังถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่สุดอันดับที่ 4 ของประเทศฝรั่งเศส รองลงมาจาก

ปารีส ลียงและมาร์แซร์เอกลักษณ์อันสวยงามและโดดเด่นของเมืองลีล คือเสน่ห์ของบ้านเรือนแบบเก่า 

โบสถ์ท่ีมีการตกแต่งอย่างสวยงาม และท่ีนี่ยังโดดเด่นในเรื่องศิลปะร่วมสมัยด้วยสถาปัตยกรรมแบบโบซาร์

หรือวิจิตรศิลป์ 



 

 
 

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน (Rue de Bethune) เป็นถนนคนเดินพิเศษที่ตั้งอยู่ในใจ

กลางเมือง อันเป็นถนนช้อปปิ้งหลักของเมืองลีล มีประวัติอันยาวนาน โดยเริ่มเปิดตัวตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1608 

สินค้าที่นี่ล้วนมีแต่สินค้าน่าสนใจ โดยส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าและสินค้าแนวสตรีทเก๋ๆ เท่ห์ๆ สินค้าแฮนด์

เมคแบรนด์ท้องถิ่น สินค้าศิลปะอาร์ตๆ ของที่ระลึกและของฝากรวมไปถึงโปสการ์ด นอกจากสินค้าที่วาง

เรียงรายสองฝั่งถนนแล้ว ยังประปรายไปด้วยดนตรีและการโชว์ผลงานต่างๆ ของศิลปินอิสระให้ได้ชมกัน

ในบางครั้งด้วย อีกท้ังยังมีร้านอาหารและร้านค้าหลายร้านที่เปิดให้บริการด้วยเช่นกัน 

** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ ** 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Ibis Lille Villeneuve d'Ascq, Lille, France หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วันที่ส่ี เมืองลีล ประเทศฝรั่งเศส - เมืองบรูจจ์ ประเทศเบลเยี่ยม - จัตุรัสเดอะมาร์ค - หอคอยแห่ง เมืองบรูจจ์ 

- ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ - เมืองเกนต์ - หอคอยเบลฟราย แห่งเมืองเกนต์ - โบสถ์เซนต์บราโว่ - ย่าน

เมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์ - เมืองแอนท์เวิร์ป - ตลาดโกรท มาร์ค - ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป - โบสถ์

แห่งเจ้าหญิง - เมืองบรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - จัตุรสักรองด์ ปลาซ - โบสถจ์ัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก 

                                    (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู ่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) ประเทศเบลเยียม 

(Belgium) ตัวเมืองตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ทางตอนเหนือของเมืองมีลำน้ำที่ใช้ในการ

คมนาคมรอบๆได้ ทำให้บรูจจ์เป็นที่รู้จัก และ ได้รับการขนาดนามว่า "เมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด 

(World Heritage City, Candy Color) หรือ เวนิสเหนือ (Venice of North)" ศูนย์ประวัติศาสตร์

ของเมือง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 

2000 

 นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเดอะมาร์ค (The Markt Square) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีทั้งอาคารหน้าจั่วสีสด

สวยงาม หอระฆังสูงลิ่ว ร้านค้ามากมาย ทำให้ดูคึกคักอยู่ตลอดเวลา ตรงกลางจตุรัสมีอนุ สาวรีย์ของฮีโร่

สองคนคือ Pieter de Coninck และ Jan Breydel ทั้งคู่เคยเป็นแค่พ่อค้าธรรมดาๆ แต่ว่าได้ลุกขึ ้นมา

ต่อต้านการปกครองของดยุกแห่งเบอร์กันดีได้สำเร็จ ชาวเมืองจึงร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ไว้เป็นที่ระลึกถึง

อิสรภาพช่วงสั้นๆของเมืองบรูชไว้ ผ่านชม หอคอยแห่ง เมอืงบรูจจ์ (Belfry of Bruges) หอคอยสูงเด่น

กลางจัตุรัสบรูชแห่งนี้มีความสูงถึง 83 เมตร เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและอิสรภาพของชาวบรูชในช่วง

ยุคกลาง บนหอคอยเป็นที่เก็บระฆังมากถึง 57 ใบ ระฆังใบที่มีชื่อเสียงที่สุดมีชื่อว่า Victory Bell มีขนาด

กว้าง 2 เมตร หนักประมาณหกตัน และ ยังเป็นที่ตั ้งของ ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ (Town Hall of 

Bruges) ตัวอาคารมีการตกแต่งอย่างหรูหรา เพราะว่าในอดีตเมืองนี้ทำมาค้าขายคล่อง ตัวอาคารสร้าง

ด้วยสไตล์โกธิคอันแข็งแกร่ง ปัจจุบันที่นี่ก็ยังทำหน้าที่เป็นศาลาว่าการเมืองของเมืองสวยแห่งนี้อยู่ บริเวณ

รอบๆตัวจตุรัสยังประกอบไปด้วยอาคารที่ตกแต่งอย่างสวยงามไม่แพ้จตุรัสมาร์ค ที่นี่มักจะใช้เป็นสถานที่

จัดงานสำคัญต่างๆของเมืองบรูช มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองมากมาย โดยเฉพาะร้านขายผ้าลูกไม้ที่มี

ชื่อเสียงของเมือง 



 

 
 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่และสถาปัตยกรรมในยุคกลางได้อย่างลงตัว ของประเทศเบลเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็น

โบสถ์ อนุสาวรีย์ และพิพิธภัณฑ์ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยก่อน นอกจากนี้วิวทิวทัศน์ริม

แม่น้ำไลย์ (Leie) และ สเก็ตต์ (Scheldt) ยังเป็นที่กล่าวขานว่าสวยงามราวภาพวาด ผ่านชม หอคอย 

แห่งเมืองเกนต์ (Belfry of Ghent) หอระฆังสูงตระหง่านเอกลักษณ์ของเมืองเกนต์ ถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ต้น

ศตวรรษที่ 14 ในสมัยก่อนมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในทางศาสนา และเป็นหอสังเกตการณ์เท่านั้น แต่ ต่อมาก็

ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีบทบาทสำคัญต่อชาวเมืองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตีระฆังเพื่อประกาศการเปิด

ตลาด เตือนว่ามีการโจมตี และเพื่อบอกเวลา ซึ่งเราจะได้ยินเสียงระฆังกว่า 50 ใบ ดังก้องพร้อมกัน เมื่อมี

เหตุการณสำคัญๆ สำหรับเมืองนี้ นำท่าน ผ่านชม โบสถ์เซนต์บราโว่ (St. Bravo's Cathedral) โบสถ์

ใหญ่สำคัญแสนสวยงามของเมือง ไฮไลท์สำคัญของโบสถ์ก็คือแท่นบูชา “Adoration of the Mystic 

Lamb” ที่โด่งดังมาก รูปภาพของ Virgin Mary , Christ the King และ Deesis ถูกวาดไว้อย่างสวยงาม 

ทั้งหน้าต่างกระจกสีสันสวยงามเป็นรูปบุคคลที่มีความสำคัญของศาสสนาคริสต์  

 นำท่าน ผ่านชม ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์ (Patershol Old Town) ย่านแสนสวยของเมืองเกนต์ ที่

คละเคล้าไปด้วยบ้านพัก ร้านอาหาร ร้านค้าและร้านกาแฟมากมาย คือย่านที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง สังเกต

ได้จากภาพหน้าบานของแต่ละบ้านก็พอจะสัมผัสได้ถึงกาลเวลาที่ผ่านมายาวนาน  



 

 
 

  

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนท์เวิร์ป (Antwerp) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองใหญ่อันดับ 2 

รองจากเมืองบรัสเซลส์ ของประเทศเบลเยี่ยม เมืองแอนท์เวิร์ปเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นศูนย์กลางการค้าเพชร

ระดับโลก เพชรเกือบ 70% มีการซื้อขายกันที่เมืองแห่งนี้ นอกจากนี้ยังโดดเด่นทั้งเรื่องแฟชั่นแนวอาว็อง-

การ์ด และสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคอีกด้วย 

  นำท่านเดินทางสู ่ ตลาดโกรท มาร์ค (Grote Markt) ย่านธุรกิจการค้าสำคัญของเมือง สามารถ

เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งและแวะชิมขนมหวานแสนอร่อยรวมทั้งร้านขายช็อคโกแลตที่มีชื ่อเสียง

มากมาย หรือ เลือกนั่งรับประทานอาหารอร่อยๆ ตามด้วยการจิบเบียร์ชิวๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เป็น

อีกตัวเลือกท่ีน่าสนใจไม่แพ้กัน นอกจากตลาดแล้ว ความใหญ่โตของ ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป (City 

Hall of Antwerp) ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันตก ก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมายเช่นกัน 

เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองส์ที่ผสมผสานสไตล์เฟลมิชเข้ากับอิตาเลียนได้อย่างลงตัว ผ่านชม โบสถ์แห่ง

เจ้าหญิง (Cathedral of Our Lady) เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศเบลเยียม เป็น



 

 
 

ที่เลื่องลือถึงถึงความงดงามที่ถูกประดับตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นตัวโบสถ์ ซุ้มประตู รูป

ปั้น ทางเดิน เรียกได้ว่าทุกอย่างงดงามไร้ที่ติ ด้านในมีจัดแสดงผลงานศิลปะของปีเตอร์ พอล รูเบ็น (Peter 

Paul Rubens) ซึ่งเป็นศิลปินชื่อดัง ชาวแอนท์เวิร์ป รวบรวมให้ผู้ชื่นชอบศิลปะได้ชมกันที่โบสถ์แห่งนี้  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมืองหลวงของ 

ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตั ้งอยู ่ในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นประเทศเก่าแก่ที ่มี

ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยู่ในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย 

บรรยากาศโรแมนติก จึงเป็นประเทศที่มีคู่บ่าวสาวนิยมมาฮันนีมูนกันมากที่สุด ด้วยตึกรามบ้านช่องและ

สถาปัตยกรรมสำคัญต่างๆ เช่น มหาวิหาร หอระฆัง ซึ่งยังคงไว้ด้วยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะแบบโกธิ

คอย่างครบถ้วน นอกจากนี้เมืองบรัสเซลส์ ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการที่มีความสำคัญของสหภาพ

ยุโรป เช่น สำนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป และ Nato  

 นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ อะตอมเมี่ยม (Atomium) อาคารไฮเทคแห่งนี้ มีความสูง 330 ฟุต 

ประกอบด้วยวัตุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 18 เมตร รวมน้ำหนักเบ็ดเสร็จแล้ว 

2,400 ตัน ใช้เวลา 18 เดือน ในการออกแบบนานพอๆกับระยะเวลาการสร้าง ภายในลูกกลมๆของอะโต

เมียมแบ่งเป็น จุดชมวิว ห้องอาหาร ห้องแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางให้บริการด้วยลิฟท์ที่ว่ากันว่า

เป็นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในยุโรป สถานที่แห่งนี้สะท้อนถึงความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติในศตวรรษที่ 20 

และการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกหลังความบอบช้ำจากสงคราม โดยมีการจัดงาน เอ็กซ์โป 1958 เมื่อวันที่ 17 

เมษายน ค.ศ. 1958 เพื่อแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีของสหภาพยุโรป 

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ (Grong Plas) หรือทีจ่ะเรียกกันอีกอย่างว่า จัตุรัสแกรนด์ พาเลส 

(Grand Palace) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรัสเซลล์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศเบลเยียม ได้

ชื่อว่าเป็นจตุรัสที่มีความสวยงามมากที่สุดของทวีปยุโรป แวดล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรม

แบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึ่งอาคารส่วน

ใหญ่นั้นจะสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารที่ล้อมรอบจัตุรัสแห่งนี้อยู่จะมีความสูงสง่างามเป็น

อย่างยิ่ง อดีตอาคารเหล่านี้เคยถูกทำลายด้วยน้ำมือของทหารฝรั่งเศสที่ใช้ปืนใหญ่ยิงทำลายทิ้ง หลังจากที่

กองทัพฝรั่งเศสพ่ายเเพ้อย่างยับเยินที่สงครามวอเตอร์ลู ด้วยความวิจิตรงดงาม ทำให้ ได้รับการขึ้น

ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1998 ผ่านชม อาคารที่



 

 
 

เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและน่าสนใจอย่าง โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก (Jacques Sur 

Coudenberg) ที่สร้างมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 นอกจากนี้แล้วบริเวณแห่งนี้จะมีการจัดงานเทศกาล

สำคัญๆต่างๆของประเทศเบลเยียมอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของประเทศเลยก็กล่าวได้ 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ ** 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Ibis Brussels Airport, Brussel, Belgium หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วันที่ห้า เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม - เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก - ย่านเมืองเก่าเมือง

ลักเซมเบิร์ก - สะพานสมัยโรมัน - โบสถ์โนเตรอะดาม - เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน - มหาวิหาร

แห่งเมืองโคโลญ                        (B/L/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที) 

ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เมืองที่มีพื ้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีพื้นที่

ประมาณ 2,586 ตร.กม.  

นำท่าน ผ่านชม ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก (Old Town Luxemburg) เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผ่าน

ชม สะพานสมัยโรมัน (Bridge of Roman) , โบสถ์โนเตรอะดาม เมืองลักเซมเบิร์ก (Notre-Dame 

de Luxembourg) ประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมืองลักเซมเบิร์ก 

พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และ ป้อมปราการสมัยโรมัน ท่าน

จะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของบ้านเรือนสมัยเก่าที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามแนวเขา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 



 

 
 

 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที) เมืองสำคัญริม

แม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ศูนย์กลางทางการค้า งาน

ศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ   

 นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ (Cologne Cathedral) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่

ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไป จึงต้องใช้เวลากว่า 600 ปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ

สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่

ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 

86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปี เตอร์ และพระแม่มารี ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น

มรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1996 



 

 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Best Western Leoso Hotel Leverkusen, Cologne, Germany หรือ

เทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วันที่หก เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน - หมู่บ้านกีธูร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์ - ล่องเรือชมความสวยงาม

โดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น - เมืองอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ - ย่านงานศิลป์และของเก่า - ย่าน

คาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส - ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล                

               (B/-/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที) หมู่บ้านใน

ฝันที่ปราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ใช้การโดยสารผ่านทางเรือบนคลอง

รอบหมู ่บ ้านเท่านั ้น มีช ื ่อเส ียงเป็นที ่ร ู ้จ ักกันดีในฐานะ "เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (Venice of 

Netherland) " จากการที่เป็นหมู่บ้านปราศจากถนน แต่ต้องเดินทางผ่านคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 

กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ซึ่งกว่าจะมา

เป็นหมู่บ้านแสนสวยที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ ที่นี่ถูกค้นพบโดยชาวเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อปี 1230 ในขณะนั้นมี

ซากเขาแพะกองอยู่เต็มไปหมด จึงได้ตั้งชื่อว่า " เกย์เธนฮอร์น " ซึ่งหมายถึง เขาแพะ แต่เมื่อเวลาผ่านไป

เรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพ้ียนจนกลายมาเป็น " กีธูร์น " ในที่สุด ส่วนสาเหตุของแม่น้ำทั้งหมดซึ่งอยู่ที่นี่ก็เล่าต่อ

กันมาว่า เป็นเพราะในอดีตที่นี่เคยถูกใช้เป็นเหมืองขุดถ่านหินเลนมาก่อน และรูที่ถูกขุดนั้นก็กลายมาเป็น

ทางให้น้ำไหลเข้ามา และคนในสมัยก่อนก็ใช้สายน้ำเหล่านี้เป็นทางขนส่งถ่านหินเลนในที่สุด นำท่าน 

ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Boat) (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 

นาที) ** รอบของการล่องเรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีที่เรือไม่สามารถล่องได้ ไม่

ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย เรือปิดให้บริการกะทันหันโดยไม่แจ้ งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี 

เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์

ของลูกค้า เป็นสำคัญ ** 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเติล (Amstel) เริ ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 

ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่ง



 

 
 

หนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ ถึงแม้ เมือง

อัมสเตอร์ดัมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่ศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาลนั้นอยู่ที่เมืองเฮก  

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) จัตุรัสแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เรียกได้ว่าเป็นแลนด์

มาร์คของอัมสเตอร์ดัมกันเลยทีเดียว  เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์

หลายแห่ง อาทิเช่นพระราชวังหลวง (Royal Palace) อนุสรณ์สถานสงคราม (War Mermorial) โบสถ์

ใหม่(New Church) และอนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ รูปทรงกรวยสีขาว ซึ่งสร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ที่

เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

นำท่านเดินทางสู่ ย่านงานศิลป์และของเก่า (Spiegelkwartier) ที่นี่เป็นสถานที่สำหรับผู้รักงานศิลปะ 

เพราะเป็นแหล่งขายงานศิลป์และสินค้าเก่าแก่ทั ้งหลาย ดังนั ้นถ้าคุณเป็นนั กช็อปที่มองหาของที่มี

ประวัติศาสตร์หรือประวัติความเป็นมา ที่นี่คือแหล่งที่ใช่สำหรับคุณ 

นำท่านเดินทางสู่ ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส (Kalverstraat and Leidsestraat) เป็นถนน

สายหลักของการชอปปิ้งของเมืองอัมสเตอร์ดัม โดยร้านเสื้อผ้าส่วนมากจะเป็นร้านแบรนด์ทั่วไปที่คุณ

สามารถพบเห็นได้ตามเมืองหลักๆทั่วโลก นอกจากนี้ก็ยังมีร้านเสื้อผ้าแบรนด์เนมราคาแพงตั้งอยู่บ้าง

เช่นกัน โดยสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการมองหาร้านเสื้อผ้าทุกยี่ห้อ คือ นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์การค้าคาล

เวิลโทล (Kalvertoren) เพราะไม่ว่าคุณจะคิดถึงแบรนด์อะไร ทีน่ี่ก็ล้วนมีอย่างที่คุณต้องการ 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ ** 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วันที่เจ็ด เมืองอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ - เมืองอัมสเตอร์ดัม -  ล่องเรือหลังคากระจก - 

สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี  - โรงงานผลิตเบียร ์ไฮเนเก้น - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ  เมือง

อัมสเตอร์ด ัม - ท่าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร์ด ัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ด ัม ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบ ีเมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

                             (B/-/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 

นาที) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดของประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิต

น้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษ งานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ 

พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชาคุณภาพมากมายให้เลือกซื้อเป็นของฝาก

ของที่ระลึก ได้รับการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 

1997 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  

 นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวดัชต์

ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคาร 

เอาไว้สำหรับขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือผ่านบ้านเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 

หลัง แล้วไปชมเขตที่เก่าแก่ท่ีสุดของเมืองอัมสเตอดัม ชมตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่ริมคลองอันมีเอกลักษณ์ที่

สวยงามแปลกตา ซึ ่งบ้านริมคลองเหล่านี ้จะมีส่วนหน้าบ้านไม่กว้างมากนัก และสร้างตามแบบ

สถาปัตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองส์ตัวตึกใช้อิฐแดงก่อแบบไม่ฉาบปูน ตกแต่งเป็นภาพปูนปั้นเทพเจ้า

กรีกอย่างสวยงาม และหน้าจั่วมีไม้ยื่นออกมา เพื่อแขวนลอกไว้สำหรับขนสิ่งของเข้าบ้านทางหน้าต่าง 

เพราะหน้าบ้านแคบและประตูก็เล็ก ดูแปลกตาที่ไม่สามารถหาชมที่ไหนได้  ** รอบของการล่องเรืออาจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีที่เรือไม่สามารถล่องได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น สภาพ

ภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย เรือปิดให้บริการกะทันหันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวน



 

 
 

สิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระ

ล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วท้ังหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ ** 

นำท ่านเด ินทางส ู ่  สถาบ ันเจ ียระไนเพชรและอ ัญมณี (Diamonds and Jewelry Factory) 

อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีท่ีมีค่าที่สุด มีชื่อเสียง

ทีสุ่ดในโลก ด้วยผลงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือฝีมือการเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร 

“โคอินอร์” ของสมเด็จพระราชินี อลิซาเบธแห่งประเทศอังกฤษ ก็เป็นผลงานจากที่นี่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น (Heineken Experience) ต้นกำเนิดของ

เบียร์ไฮเนเก้นอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเก้

นเป็นบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก เป็นเบียร์ที่มีคุณภาพและรสชาติดีที่สุด การันตีด้วย

รางวัลมากมาย ต่อมาโรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้นได้ปิดตัวลง และถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยว

ได้เยี่ยมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัติตั้งแต่ก่อตั้งโรงเบียร์แห่งนี้ขึ้นมา  และจำหน่ายของที่ระลึก

เกี่ยวกับเบียร์ไฮเนเก้นให้เลือกซื้อมากมาย ** ค่าบัตรเข้าชม โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น ประมาณ 22 ยู

โร (EUR.) หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ประมาณ 770 บาท (THB.) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร ** 

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Rijksmuseum) สถานที่ที่

รวบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดัตช์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมมานานนับ 10 ปี

แล้ว มีจัดแสดงผลงานของเหล่าจิตรกรมากมาย เช่น ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ 

Johannes Vermeer ซึ ่งมีมากกว่า 8 ,000 ผลงาน ** ค่าบัตรเข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมือง

อัมสเตอร์ดัม ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ประมาณ 630 บาท (THB.) ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร ** 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ ** 

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้า

ปลอดภาษ ีหรือ ร้านอาหาร 

20.25 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบ ีเมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY078 

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 10 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 



 

 
 

 

 

วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                 

               (-/-/-)  

05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพื่อ

เปลี่ยนเครื่อง ** 

08.50 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad 

Airways เที่ยวบินที่ EY408 

** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 



 

 
 

18.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

14 - 21 มีนาคม 2563 

14MAR EY405 BKK-

AUH 18.05-22.10 

15MAR EY031 AUH-

CDG 02.20-07.00 

20MAR EY078 AMS-

AUH 20.25-05.55+1 

21MAR EY408 AUH-

BKK 08.50-18.05 

39,999 39,999 39,999 9,999 26,999 

09 - 16 พฤษภาคม 

2563 

(14 พ.ค. วันอัฏฐมี

บูชา) 

09MAY EY405 BKK-

AUH 18.25-21.45 

10MAY EY031 AUH-

CDG 02.15-07.40 

15MAY EY078 AMS-

AUH 21.35-06.10+1 

42,999 42,999 42,999 9,999 29,999 



 

 
 

16MAY EY408 AUH-

BKK 08.45-18.25 

30 พ.ค. - 06 มิ.ย. 

2563 

(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระ

ราชินี) 

30MAY EY405 BKK-

AUH 18.25-21.45 

31MAY EY031 AUH-

CDG 02.15-07.40 

05JUN EY078 AMS-

AUH 21.35-06.10+1 

06JUN EY408 AUH-

BKK 08.45-18.25 

42,999 42,999 42,999 9,999 29,999 

 

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (หากมี) ** 

 

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท 

สำหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพื่อ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 

วันทำการ (บางกรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดังกล่าว 

ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้หนังสือเดินทางเพื่อเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม (ดึงเล่มออกมาใช้ระหว่าง

กระบวนการพิจารณา) หากจำเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนังสือเดินทางคืนท่าน

ภายใน 3-5 วันทำการ เป็นอย่างน้อย ในลำดับต่อไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือก่อนวันเดินทางไม่เพียงพอสำหรับยื่นวี

ซ่าครั้งใหม่ การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี และ หากท่านให้ทางบริษัทดำเนินการขอวีซ่าให้ 

รวมไปถึง กรณีทีท่่านขอเอกสารจากทางบริษัทไปเพื่อดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง และท่านได้รับวีซ่าเรียบร้อย ท่าน

จะไม่สามารถยกเลิกทัวร์ได้ทุกกรณี ไม่ว่าระยะเวลาคงเหลือ จะมากกว่า 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม ** 

 



 

 
 

** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 

 

** หากท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ก่อนทำการออกบัตรโดยสารเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ** 

 

** อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 25 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวน

ที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 

เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 

 

** กรณีผู้เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมกำหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง 

และ ไม่ว่ามื้อใดม้ือหนึ่ง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมาเพิ่มเติมขณะม้ืออาหาร 

เนื่องจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมีข้อจำกัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว 

ผัดผัก ข้าวผัด และ บะหม่ีกึ่งสำเร็จรูป เท่านั้น กรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะสั่งเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดินทาง

จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยตนเอง **  

 

** รา้นค้า เอาท์เล็ท ศูนย์การค้า ในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จะปิดทำการในวันอาทิตย์ หากมีโปรแกรมที่สถานที่ดังกล่าว

ตรงกับวันอาทิตย์ ทางบริษัทอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และหากไม่สามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยส่ิงใดเป็นการทดแทนได้

ทุกกรณี เนื่องจากเงื่อนไขของบัตรโดยสาร และ ช่วงวันเดินทางท่ีจะต้องเป็นไปตามกำหนดการเท่านั้น ** 

 

** การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จำเป็นจะต้องเดินเท้าเพื่อเข้าถึงสถานที่บางจุด และ อาจเป็นระยะทาง

ที่ค่อนข้างไกลจากจุดที่รถสามารถจอดได้ ขอให้ทุกท่านเตรียมร่างกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเท้าที่สามารถเดินได้



 

 
 

สะดวกส่วนบุคคล ให้พร้อมสำหรับการเดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางเอง รวมถึงผู้เดินทางสูงอายุ และ 

ผู้โดยสารที่ใช้รถเข็น ท่านจำเป็นจะต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย เพื่อคอยดูแลเป็นพิเศษเอง และสถานที่บางจุด ท่านอาจไม่

สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยส่ิงใดเป็นการ

ทดแทนได้ทุกกรณี ** 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ท้ังหมดก่อนทำการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง 

หรือ อัพเกรดได้ 

 ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 

23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพัก 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่าน

ชม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอีกครั้ง  



 

 
 

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี ่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกัน

เพ่ิมเพ่ือคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 45 ยูโร (EUR) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,575 บาท 

(THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้

มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้ขอความกรุณา

ลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ยื่นเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแล 

และ อำนวยความสะดวกในวันนั้น) 

 



 

 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยว กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อน

เวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหาก

ท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มี

คิวรอ (Waiting List) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำ

รายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด 

2. นักท่องเที ่ยว กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที ่เหลือทั ้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่ าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณวี์

ซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือ

ว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีนักท่องเที่ยว ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

(ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสาร

แจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยว ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชำระ



 

 
 

เงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้าสมุด

บัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มคี่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยว

ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight 

กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น 

เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศ

ทีม่ีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง

น้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว บางสายการบิน อาจไม่

สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และ หากสามารถคืนได้ (Refunds) จำเป็นไปตามกระบวนการ

ของสายการบิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอย่างน้อย 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 



 

 
 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่

ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้อง

เป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) 

และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้น

จากนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำ  

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากกว่ากำหนด หรือห้องพักเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายที่พักเป็นเมอืงใกล้เคียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

แตกต่างกัน 

 

ข้อมูลสำคัญเก่ียวกับ การยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 

1. ผู้สมัครทุกท่าน จำเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ย่ืนรับคำร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทำการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ใน

บางกรณี) ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วงเป็นสำคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ได้รับกำหนดการนัดหมายวันและเวลา

จากทางสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น หากท่านไม่สะดวกมาดำเนินการยื่นวีซ่าวันใดบ้าง รวมไปถึงมีความ

จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า 

หรือ ซึ่งอาจทำให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่สถานทูต) ท่านจำเป็น

จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ข้ันตอนการจอง หรอื ก่อนชำระเงินมัดจำ พร้อมแจ้งวัน และ เวลาที่ท่านสะดวกจะยื่น

วีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานให้อีกครั้ง หากมีคิวยื่นว่างช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะดำเนินการให้ดีที่สุดที่



 

 
 

จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่ างๆ จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติม ท่านสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาได้มากขึ้น  

3.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ  

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมท้ังหมด ** 

ประเทศท่ีท่านสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนี้ได้ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เท่านั้น  

** สำหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง 

อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จำเป็นต้องยื่นก่อน หรือ หลังคณะ เพราะต้องใช้หนังสือเดินทางในช่วงที่

ทางบริษัทจะเริ่มดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซ่า (โดยประมาณ 25 -30 วัน ก่อนเดินทางเป็นอย่างน้อย 

หรือ อาจเร็วกว่านั้น) และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

ทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนกำหนด แต่วีซ่ายังไม่ดำเนินการ หรือ วีซ่ายังไม่ได้รับ

การอนุมัติ (อยู่ในระหว่างการพิจารณา) เนื่องจากท่านดำเนินการยื่นวีซ่าหลังคณะ และหรือ กรณีที่ท่านต้องการยื่น

ก่อนคณะ แต่คณะที่ท่านเดินทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตต้องการขอ

หลักฐานการพำนักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่านจำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเอง และหากท้ายที่สุดคณะไม่สามารถเดินทางได้ 

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายให้กับท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวน

ผู้สมัครในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ) 

6. หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทำการยืมหนังสือเดินทางจาก

สถานทูตออกมาใช้ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นในการใช้เลม่ฯ

เพ่ือเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนล่วงหน้า กรณีท่ีต้องการใช้หนังสือเดินทางกะทันหัน ทำ

ให้ต้องร้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจทำให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่าน



 

 
 

จำเป็นต้องสมัครเข้าไปใหม่ นั่นหมายถึงจะต้องชำระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั้งหมด โดยคำนึงถึงระยะเวลา

ที่เหลือก่อนเดินทางสำหรับการพิจารณาเป็นสำคัญก่อนดำเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเก้นชนิดเข้าออกมากกว่า 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่ชำรุด และ ยังมี

วันคงเหลือในกลุ่มประเทศเชงเก้นเพียงพอ และใช้เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นตามวัตถุประสงค์ที่วีซ่าเชงเก้นฉบับนั้นๆ

ออก และต้องการใช้เดินทางท่องเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใช้ได้ หากวีซ่านั้นถูกใช้มาแล้วตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเก้น 

คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะต้องพำนักประเทศนั้นๆมากที่สุด มาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หากไม่เป็นไปตาม

เงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่

จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ จำเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเที่ยวเท่านั้น โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ 

รวมถึงวีซ่าชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถพำนักในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่ากำหนดที่อนุมัติในหน้าวีซ่า 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าที่มีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้

เช็คอินได้เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ถูกส่งกลับ

จากประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จ

แก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มี

นโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี้

เพ่ือให้การยื่นคำรอ้งในครั้งต่อๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็นสำคัญ 

11. การที่วีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี่วัน เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆได้ทั้งสิ้น เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ครองอยู่ 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จำเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจาก

สำนักงานเขต หรือ อำเภอ ที่อาศัยอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง , ใบสำคัญการหย่า กรณี



 

 
 

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูตต้องการ เอกสารที่แปลเรียบร้อย จำเป็นจะต้องได้รับการรับรอง (มีตรา

ประทับ) จากกรมการกงสุลเท่านั้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี้ จำเป็น

ที่สุด สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกับมารดา และ บิดา

ไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่

สามารถชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จำเป็นต้องมีตราประทับ) ทาง

บริษัทยินดีอำนวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกติ  

13. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ท่านจำเป็น

จะต้องเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ท่านพำนักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกัน

การเดินทางให้ครอบคลุมวันที่ท่านเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใช้ในการประกอบการยื่นขอวีซ่าให้ครบตามเงื่อนไข ด้วย

ตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได้ 

โดยท่านจำเป็นจะต้องยอมรับเงื่อนไข และ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ 

ท่านจำเป็นเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเองท้ังหมดไม่ว่ากรณีได้ก็ตาม รวมไป

ถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ทำให้ท่านต้องยกเลิกการเดินทาง 

กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกทั้งหมด  

14. กรณีที่ท่านมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเก้นต่อจากคณะนี้ และ ท่านมีความประสงค์ขอวีซ่า

เชงเก้นให้ครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดท้าย ท่านจำเป็นต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบตั้งแต่ขั้นตอนการจองทัวร์ 

รวมไปถึงแผนกวีซ่าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่านอีกครั้ง ก่อนตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสาร

การจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบิน จำเป็นจะต้องเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียม

กรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้อง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของ

คณะได้ โดยท่านจำเป็นจะต้องยอมรับเงื่อนไข (ข้อ 3) และ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวี

ซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจำเป็นเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเองทั้งหมดไม่ว่า

กรณีได้ก็ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพ่ือยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทำให้ท่านต้อง

ยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกท้ังหมด 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 



 

 
 

1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน หรือ 

ใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ 

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจ้งล่วงหน้าก่อน

เดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพ่ือชำระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้ 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอให้ท่านทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรม

ประจำชาติของแต่ละสายการบินที่กำลังให้บริการท่านอยู่ 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหม)ู เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม

คณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาต

การใช้หนังสือเดนิทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทย 

(ต้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบความ

ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ใน

รายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย  และ 

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 



 

 
 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุน

สูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุ

ที่เกี ่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที ่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้อง

ชำระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้

เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณี

ที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ 

(วันที่หนึ่ง) ท่านจำเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่



 

 
 

ไฟล์ทของท่านถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่านจำเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่

ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วย

ตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้

ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้ว

ทัง้หมด 

14. รปูภาพในรายการทัวร์ ใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น  

15. ด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีคดีความ คำสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีที่

เคยรับรอง หรือ ค้ำประกัน หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองให้ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการ

ต่างประเทศ หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางออกนอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งได้ทุกกรณี 

16. สำหรับผู้เดินทางที่ตั้งครรภ์ จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจสอบอายุครรภ์ที่แน่นอน กับ วันที่เดินทางจริง และ

หากเดินทางได้ ท่านจำเป็นจะต้องเตรียมหนังสือรับรองจากแพทย์ยืนยันให้เดินทางได้ และแจ้งรายละเอียดของอายุ

ครรภ์ที่ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน ส่วนใหญ่ หากอายุครรภ์เกิน 28 สัปดาห์ จะไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบิน

ได้ทุกกรณี หากท่านตั้งครรภ์และไม่แจ้งให้สายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้

ท่านเดินทาง  

 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศฝรั่งเศส 

1. .  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้า

ว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จำนวน 2 

รูป ฉากหลังต้องเป็นพื ้นสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ำกับวีซ่า

ประเทศอ่ืนๆที่เคยได้รับ เท่านั้น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ ทัง้ชนิดมีสี และ ชนิด

ใส 

3. หลักฐานการทำงาน / การเรยีน 



 

 
 

3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือ

ใบจดทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่จำเป็นต้อง

ระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ 

(ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขียนแนะนำตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได้ แต่ทั้งนี้ อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รับยื่นเท่านั้น  

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลักฐานการทำงาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็น

ภาษาอังกฤษและต้องสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง เท่านั้น กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อาจ

ปฏิเสธการรับย่ืนได้ ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดำเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่

นัดยื่นวีซ่า ** 

** ผู้ที่ประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จำเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณา

ได้ แต่ไม่สามารถใช้ย่ืนแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

5. สำเนาทะเบียนบ้าน 

6. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 

8. สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) 



 

 
 

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา  

หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ออก

โดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามสำเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนา

หน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนา

หน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

- สำเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

- สำเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเท่านั้น บิดา , มารดา , บุตร , พี ่, 

น้อง , สามี , ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จำเป็นต้องแนบสำเนามาด้วย และ

จำเป็นต้องยื่นเอกสารสำคัญดังนี้ ** 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้

รับรอง) ยืนยันรับรองให้กับผู้ถูกรับรอง จำเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า ** โดยสะกด 

ชื่อ-นามสกุล ผู้ถูกรับรอง ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดำเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่

นัดยื่นวีซ่า ** 



 

 
 

** จำเป็นต้องใชท้ัง้ผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการ

รับยื่นได้ ** 

** หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือ

บัญชีเดียวกัน ** 

- เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สำเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบัตร 

แผนที่การเดินทาง เพื่อย่ืนคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศฝรั่งเศส 

 สถานที ่: ศูนย์ย่ืนคำร้องขอวีซ่าฝรั่งเศส TLS contact Center อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 

 การเดินทาง : โดยรถยนต์ส่วนตัว ท่ีตึกสามารถจอดรถได้ ไม่มีบริการประทับตราที่จอดรถ 

   : ขนส่งสาธารณะ BTS ลงสถานี ช่องนนทรี โดยใช้ทางออกหมายเลข 5 จากนั้นเดินชิดซ้ายตาม

ทางเดินลอยฟ้าข้ามแยกสาธร นราธิวาส ประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง เดินลงโดยใช้บันไดทางลงมุ่งหน้าสู่ถนน

สาทร จากนั้นเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ อยู่ทางด้านขวามือของท่าน  

 

 



 

 
 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อขอยื่นวีซา่ท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศฝรั่งเศส 

1. ชื่อ - นามสกุล ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 

3. วัน - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส              หย่า              หม้าย              แยกกันอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วนัที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 

8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่พักอาศัยอยู่จริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ....................... 

9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตำแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุด้วย 

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

11. ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา และที่อยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................... 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ......................... อีเมลล์ ......................................................................... 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

ไม่เคย 

   เคยได้รับ     

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

14. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้สมัคร 



 

 
 

   ตัวผู้สมัครเอง 

   มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 

15. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 

 

** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด 

ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนที่สุดเพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความสะดวก

และบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


