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เกาะเวนิส | ยอดเขาจุงเฟรา | พระราชวงัแวรซ์าย | หอไอเฟล  
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READY FOR TAKEOFF 10 วัน 7 คนื 

อติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์– ฝร่ังเศส -เบลเยีย่ม – เนเธอรแ์ลนด ์ 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร ้

วนัท่ี 3. เวนิส เมสเตร ้– มิลาน – อินเทอรล์าเคน 

วนัท่ี 4. อินเทอรล์าเคน – กรนิเดอรว์าล – ยอดเขาจุงเฟรา – ดิจอง 

วนัท่ี 5. ดิจอง – ปารสี – พระราชวงัแวรซ์าย – ลอ่งเรอืแม่น  า้แซน 

วนัท่ี 6. ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลเิซ ่- ประตชูยั – หอไอเฟล – ชอ้ปป้ิง 
วนัท่ี 7. ปารสี – บรูกส ์– บรสัเซลส ์– จตัรุสักรองดป์ลาซ 

วนัท่ี 8. บรสัเซลส ์– เทศกาลดอกไม ้KEUKENHOF - อมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - จตัรุสัดมัสแควร ์

วนัท่ี 9. อมัสเตอรด์มั – หมู่บา้นกีธูรน์ -  หมู่บา้นกงัหนัลมซานสส์คนัส ์- สนามบิน 
วนัท่ี 10. ดไูบ – กรุงเทพฯ 

เดนิทาง มนีาคม – พฤษภาคม 2563 

ราคาแนะน าเพียง 62,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน

เอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ 
03.30 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 377 

* คณะเดินทางวนัท่ี 11 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึงดไูบ เวลา 06.55 น. * 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
09.35 น. ออกเดินทางตอ่สูเ่วนิส  ประเทศอิตาล ีโดยเท่ียวบิน EK 135 

* คณะเดินทางวนัท่ี 11 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 09.05 น. และถึงเวนิส เวลา 13.25 น. * 
13.15 น. 

 
ถึงสนามบินมารโ์ค โปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี  (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ
เปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวนัท่ี 8 มีนาคม 2563) น าท่านเดินทาง สูท่่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่าน
ลอ่งเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็น
เมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน   มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติค" มี
เกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แหง่ ขึน้ฝ่ังท่ีบรเิวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของ
เกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ท่ีมี
เรื่องราวนา่สนใจในอดีต เม่ือนกัโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสูคุ่กจะไดมี้โอกาสเห็นแสงสว่างและโลก
ภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหวา่งเดินผ่านช่องหนา้ต่างท่ีสะพานนี ้ ซึ่งเช่ือมต่อกับวังดอดจ ์(Doge’s Palace) 
อนัเป็นสถานท่ีพ านกัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผา่นสะพานนีม้าเเลว้คือ คาสโน
ว่านั่นเอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็น
หอ้งนั่งเลน่ท่ีสวยท่ีสดุในยุโรป” จัตุรสัถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s 

Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน ์จากนัน้อิสระใหท้่านไดมี้เวลาเดินเท่ียวชมเกาะอัน
สดุแสนโรแมนติกตามอัธยาศยั เช่น เดินเลน่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์คท่ีสวยงาม,    
ชอ้ปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หนา้กากเวนิส เลือกซือ้สินคา้แฟชั่นชั้นน า หรือนั่งจิบ
กาแฟในรา้น Café Florian ท่ีเปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 หรอื นั่งเรอืกอนโดลา่ ลอ่งชมคลองเวนิส  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (สปาเก๊ตตีห้มึกด า) 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก RUSSOTT หรือเทียบเทา่ 

 

วันที ่3 เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอรล์าเคน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าทา่นเดินทางสูต่ัวเมืองมิลาน (Milan)  เมืองท่ีเรยีกไดว้า่ เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก จากนัน้น าท่าน

ถ่ายรูปดา้นนอกกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ี
ผสมผสานกนั เป็น สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย ์ และ
ถ่ายรูปกับ แกลเลอรี วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนบัว่าเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์
สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมิลาน อนสุาวรยี ์ของกษัตริยว์ิคเตอร ์เอ็มมานูเอล ท่ี 2 ผูร้ิเริ่มการรวม
ชาติหวัเมืองตา่งๆในอิตาลี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางขา้มพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอรแ์ลนด ์จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอิน

เทอรล์าเคน (Interlaken) เมืองระหวา่งทะเลสาบ เป็นเมืองท่ีตัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ
ทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz) อิสระใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์น
เมืองเลก็ๆ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ฟองดูรชี์ส) 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่4 อินเทอรล์าเคน – กรินเดอรว์าลด ์– ยอดเขาจุงเฟรา – ดจิอง 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยงัเป็นท่ีตัง้สถานี
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รถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละ เม่ือปี ค.ศ.2001  องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา 
เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแหง่แรกของยโุรป น าคณะนั่งรถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟ
ราที่มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สูย่อดเขาท่านจะไดผ้่าน
ชมธารน า้แข็งท่ีมีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดใน

ยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็งลกึถึง 30 
เมตร 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นชมวิวท่ีลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป ท่ีระดบัความสงูถึง 3,571 เมตร 

สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สมัผสักบัภาพของธารน า้แข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสดุใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้า่นไดส้นกุสนานกบัการ
ถ่ายรูป เลน่หิมะบนยอดเขาและเพลดิเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขา และท่ีไม่ควรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดย
ท่ีท าการไปรษณียท่ี์สงูท่ีสดุในยโุรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ  า้เสน้ทางเดิม ใหท้า่นไดช้มวิว
ทิวทศันท่ี์สวยงามและแตกตา่งกนัจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเ์ทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen)   จากนัน้
เดินทางสูเ่มืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหง่แควน้เบอรก์นัดี ผา่นทุง่ราบอนักวา้งใหญ่
แหลง่ผลติมสัตารด์ช่ือดงั อีกทัง้ยงัมีช่ือเสยีงในการผลติไวนช์ัน้เลิศอีกดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS DIJON หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่5 ดจิอง – ปารีส – พระราชวังแวรซ์าย – ล่องเรือแม่น า้แซน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ท่ี
นกัทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ กรุงปารสีเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล  า้สมัยแห่ง
หนึ่งของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าให้กรุง
ปารสีเป็นหนึ่งในเมืองท่ีส  าคญัท่ีสดุแหง่หนึ่งของโลก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย เดินทางสู ่เมืองแวรซ์าย น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์าย(Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ 

(มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจ้าหลยุสท่ี์ 14 ภายในตกแต่ง
อยา่งวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครื่องเรอืน ซึ่งเป็นการใชเ้งินอยา่งมหาศาล พา
ทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ีตกแตง่อยา่งวิจิตรบรรจง, หอ้
งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี 
(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลยุสท่ี์14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยงั
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เป็นหอ้งท่ีใชส้  าหรบัจดังานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมาร ีองัตวัแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท่ี์ 16, ชมหอ้ง
บรรทมพระราชินีท่ีตกแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนท่ียิ่งใหญ่ จากนัน้น า
ท่านเขา้สูม่หานครปารีส(Paris)  จากน้ันน าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตาม
แม่น า้แซนด ์ท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิกของอาคารต่างๆ
ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอ
ดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคท่ีงามเลิศ 
โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสูงจากระดับพืน้ดินถึง 96 เมตร 
เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 กบัพระนางมาร ีองัตวัแนตต  ์

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้) 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก  HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า   

 

วันที ่6 ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัย – หอไอเฟล – ช้อปป้ิง 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตรจ์ัตุรัสคองคอรด์ (Place de la 

Concorde) ท่ีพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 และพระนางมารอีองตวัแนต ถกูตดัสนิประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวติั
ฝรั่งเศส จากน้ันเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรุสัคองคอรด์
ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน, น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชัย
ชนะของจกัรพรรดินโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริ่มสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จใน
ปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ชั้นน าบนถนนชองป์เอลิเซ่ ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้สุดหรูหรา สินคา้
แฟชั่นมากมาย แลว้น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท่ี์โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นคร
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ปารสีดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟุต    ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ท่ีบรเิวณจตัรุสัทรอคคาเดโร ่
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑน์ ้าหอม Fragonard พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงประวติัความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการ

ผลิตน า้หอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลิตน า้หอมยี่หอ้ Fragonard ยี่หอ้น า้หอมอันโด่งดงั ท่ีมีแหลง่ผลิตตน้
ก าเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงของโลกน า้หอม โดยพิพิธภณัฑแ์ห่งนีก้่อตัง้ขึน้มาใน
ปี 1983 ตวัอาคารเป็นท่ีอยู่เดิมของ นโปเลียน โบนาปารต์ท่ี 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต่ละหอ้ง
จัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับบรรจุภัณฑบ์รรจุน า้หอมตัง้แต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบนั และบอกเล่าเรื่องราวการ
ผสมผสานกลิ่นน า้หอมใหมี้เอกลกัษณอ์ันรญัจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสท่ีไม่เหมือนใคร 
ทา่นสามารถเลอืกซือ้น า้หอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศยัจากนัน้เชิญเลือกซือ้สินคา้
แฟชั่นราคาถกูในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส  าอาง น า้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า 
จากนัน้พาทา่นสมัผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนกัชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลาง
กรุง ปารสีท่ีแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้สินคา้ของสวิสจากร้าน 
Bucherer รา้นดงัของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารสี โดยมีสนิคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อกโกแลต, เครื่อง
หนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuerเป็นตน้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก  HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า   

 

วันที ่7 ปารีส – บรูกส ์– บรัสเซลส ์– จัตุรัสกรองดป์ลาซ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าเดินทางสู่เมืองบรูกส ์(Brugge) ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเบลเยียม และไดร้บั
เลอืกเป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก โดยมีสมญานามวา่ เวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองท่ีมี
การใชล้  าคลองในการสญัจรรอบๆเมืองได ้ ลกัษณะของเมืองนีล้อ้มรอบดว้ยคเูมืองสองชัน้ และมี อาคาร โบสถ ์
บา้นเรอืน ถนนท่ีสะอาดสวยงาม ซึ่งสว่นใหญ่ลว้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค ์และมี
สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส  าคญั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสูก่รุง บรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม สถานท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่

องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั้นน าท่านชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ  
อนุสรณอ์ะโตเมี่ยม(Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณใ์นการจัดงานแสดงสินคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เม่ือปี ค.ศ.1958 
ถกูสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พนัลา้น
เท่า จากนัน้เขา้สูจ่ัตุรสักลางเมืองจัตุรัสกรองดป์ลาซ (Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกลา่วขานกันว่าสวยท่ีสดุ
แหง่หนึ่งในยโุรป   ชมศาลาวา่การเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจตัรุสั น าชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส 



  7  READY FOR TAKEOFF อิตาลี – สวติเซอรแ์ลนด ์– ฝรั่งเศส เบลเย่ียม – เนเธอรแ์ลนด ์ 10D7N EK  [GQ3VCE-EK001] 

 

(Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู ้สรา้ง
ประวติัศาสตรแ์ละต านานพืน้เมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเลา่ขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชาย
ช่ือจูเลยีนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้ชาวเมือง
จึงท ารูปแกะสลกันี ้เพื่อระลกึถึงความกลา้หาญ 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรือเทียบเท่า    

 

วันที ่8 
บรัสเซลส ์– เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือ
หลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสูเ่มืองลิเซ่ (Lisse) เขา้ชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพืน้ท่ีกว่า 

200 ไร ่ใหเ้วลาท่านอิสระเดินเลน่ตามอัธยาศัยกับการช่ืนชมความสวยงามของดอกไม้นานาพนัธุ์หลากสี ท่ี
ทา่นช่ืนชอบและประทบัใจ เพลดิเพลนิกบัหมู่มวลของดอกทิวลปิ หลากหลายสสีนัและไมด้อกนานาพนัธุ์ท่ีบาน
สะพรั่งอยูใ่นสวนสวยและเรอืนกระจก เช่น ไฮยาซินธ ์จิเรเนียม ลลิลี่ เป็นตน้   
** งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอรแ์ลนด ์มีตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 ** 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสูก่รุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนกัท่องเท่ียวจากทั่ว
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โลก น าทา่นผา่นชมเมืองท่ีมากมายไปดว้ยพิพิธภณัฑร์ะดบัโลกตา่งๆ มากมาย 
น าท่านชมเมืองอัมสเตอรด์ัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สมัผัสชีวิตความ
เป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบา้นเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของ
บา้นเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์น าเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียงท่านจะได้
สมัผสัและเรียนรูพ้ืน้ฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยงัไดมี้โอกาสเลือกซือ้
เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินคา้อ่ืน อย่างนาฬิกายี่หอ้ดงัมากมาย อาทิ เช่น 
ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, 
BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 
EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่กรุง
อัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเท่ียวจากทั่วโลก น าท่านผ่านชม
เมืองท่ีมากมายไปดว้ยพิพิธภณัฑร์ะดบัโลกต่างๆ มากมาย  จากนัน้น าท่านสูบ่ริเวณจัตุรัสดัมสแควร ์(Dam 

Square) ศนูยก์ลางของเมือง ใหเ้วลาทา่นเดินเลน่ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก VAN DER VALK SCHIPHOL A4 หรือเทียบเท่า    

 

วันที ่9 อัมสเตอรดั์ม – หมู่บ้านกีธูรน์ - หมู่บ้านกังหันลมซานสส์คันส ์- สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกีธูรน์ (Giethoorn Village) เมืองท่ีไดร้บัฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด”์  เมือง
เลก็ๆท่ีมีผูค้นอาศยัอยูป่ระมาณ 2,600   คน เป็นหมู่บา้นท่ีปราศจากถนนหมู่บา้นท่ีเต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสาบ 
จึงท าใหป้ราศจากมลพิษ   ผูค้นในหมู่บา้นจะเดินทางโดยการใชเ้รอืเป็นพาหนะโดยลดัเลาะคลองท่ีมีความยาว
ประมาณ 7.5 กิโลเมตร จากนัน้น าท่านล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น เพลิดเพลินกับบรรยากาศของหมู่บา้น 
unseen แห่งเนเธอรแ์ลนด ์หมู่บา้นท่ีปราศจากถนนสกัสาย ซึ่งจะมีล  าคลองลอ้มรอบหมู่บา้น การคมนาคม
ยงัคงใชก้ารสญัจรทางน า้ดั่งเช่นในอดีต อิสระใหท้า่นเท่ียวชมหมู่บา้นแหง่นี ้พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ  
** กรณีที่ท่านไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิคื์นเงินจ านวน 5 EURO** 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าเดินทางสูห่มู่บ้านกังหันลมซานสคันส ์(Zaanse Schans)ใหท้า่นไดถ้่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบักงัหนั

ลม สญัลกัษณท่ี์ส  าคญัอยา่งหนึ่งของชาวดตัช ์และชมการสาธิตวิธีการผลติรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท่ี์ใชใ้สใ่น
ชีวิตประจ าวนัในงานอาชีพตา่งๆ พรอ้มเชิญเลอืกซือ้สนิคา้ของท่ีระลกึ 

17.00 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินกรุงอมัสเตอรด์มั เพื่อใหท้า่นมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาใน
การเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยเท่ียวบิน EK 150 

* คณะเดินทางวนัท่ี 11 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. และถึงดไูบ เวลา 06.30 น. * 
 

วันที ่10 ดูไบ – กรุงเทพฯ   
07.45 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบิน EK 372 

* คณะเดินทางวนัท่ี 11 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. * 
18.40 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

*********************************************************************************************************  
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ราคาแนะน าเพยีง 
READY FOR TAKEOFF 

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร่ังเศส เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์ 
10 DAYS 7 NIGHTS  โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

16-25 มี.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 42,100.- 10,900.- 

11 – 20 เม.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 43,100.- 11,900.- 

25 เม.ย. – 04 พ.ค. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 45,100.- 11,900.- 

02 – 11 พ.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 42,100.- 11,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
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2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (20 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 
 
ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 
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1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 
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ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 
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ตวัอยา่งรปู 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, วันลา 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

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

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง
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สถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


