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 ENJOY SPRING SEASON 
ฝรั่งเศส – เบลเยีย่ม – เนเธอรแ์ลนด์ 

   8 วัน 5 คืน โดยสายการบนิ EVA AIR (BR)  
กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน ท่านละ พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 

19 - 26 เมษายน 2566 79,900.- 9,900.- 

26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566 86,900.- 9,900.- 

16 – 23  มิถุนายน 2566 79,900.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 13 ยูโร/ท่าน/ทริป 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย 24 ยูโร/ท่าน/ทริป 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ – ไทเป ✈ ✈ ✈  

2 ไทเป – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – จัตุรัสคองคอร์ด – 
ล่องเรือแม่น้าแซนด์ –  แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ 

✈   X NOVOTEL PARIS NORD EXPO 

3 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ –  La Vallee Village 
Outlet  

   NOVOTEL PARIS NORD EXPO 

4  ปารีส – เมืองบรูจจ์ – โบสถ์พระโลหิตศักด์ิสิทธิ์ – กรุง
บรัสเซลส์ –  อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ   

   VAN DER VALK BRUSSLES 

5 บรัสเซลส์ – เกนท์ - ร็อตเตอร์ดัม – เฮก – อัมสเตอร์ดัม     MERCURE AMSTERDAM WEST 

6 อัมสเตอร์ดัม  - หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ส
คันส์  -ล่องเรือหลังคากระจก - อัมสเตอร์ดัม 

   MERCURE AMSTERDAM WEST 

7 อัมสเตอร์ดัม – เมืองลิเซ่ – เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคน
ฮอฟ – สนามบิน 

  ✈  

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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วันทีห่น่ึง กรุงเทพฯ 

13.30น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินอีวีเอ แอร์ โดย

มีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

16.25 น.  ออกเดินทางสู่ไทเป ด้วยเท่ียวบิน BR068 

21.15 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปล่ียนเคร่ือง 

23.40 น. ออกเดินทางสู่ปารีส ด้วยเท่ียวบิน BR087 

วันที่สอง ไทเป – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – จัตุรัสคองคอร์ด – ล่องเรือ

แม่น้าแซนด์ –  แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ 

07.30 น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) น าท่านเดินทางสู่มหานครปารสี (Paris) 

เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ี

นักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมท่ีล้าสมัยแห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟช่ัน 

วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก น าถ่ายรูป

เป็นท่ีระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความ

สูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ น าท่านผ่านลาน

ประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ท่ีพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารี

อังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติ

กชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียนน าชม

และถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิน

โปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเร่ิมสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.

1836 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บ่าย จากน้ันน าท่านล่องเรอืไปตามแม่น้าแซนด์ (Seine River Cruise) แม่น้าสายหลักของกรุงปารีสท่ี

ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอด

สองฝากฝ่ังแม่น้า 

 จากน้ันน าท่านเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ 

(Galeries Lafayette) สินค้าแฟช่ันมากมาย เช่น  Louis Vuitton, Chanel , Gucci , Bottega 

Veneta , Longchamp ,Prada ,Armani ฯลฯ หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน 

Bucherer ร้านดังของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น นาฬิกา

ย่ีห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Panerai , Omega, IWC, Cartier, Chopard ,Tag Heuer ,เครื่องหนัง, มีด

พับ เป็นต้น 

ค่า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ที่พกั นําท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL PARIS NORD EXPO หรอืเทียบเท่า 

วันที่สาม ปารสี – พระราชวังแวรซ์ายน์ –  La Vallee Village Outlet 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันย่ิงใหญ่ (มีไกด์ท้องถ่ิน

บรรยายในพระราชวัง) ท่ีสร้างข้ึนตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ภายในตกแต่ง

อย่างวิจิตรอลังการ ท้ังจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่าง

มหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวัง,ท้องพระโรงท่ี

ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาว

ถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้า

ถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส อีกท้ังยังเป็นห้องท่ีใช้ส าหรับจัดงานเล้ียงและ

เต้นร าของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 , ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ี

ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนท่ีย่ิงใหญ่ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าท่านช้อปป้ิงต่อท่ี La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปป้ิงท่ีรวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมาย

กว่า 110 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปป้ิง ท่ีครบครันด้วยสินค้าช้ันน าต่างๆ มากมาย Coach, 

Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, 
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Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, 

Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค่า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ที่พกั นําท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL PARIS NORD EXPO หรอืเทียบเท่า 

วันที่สี ่ ปารีส – เมืองบรูจจ์ – โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ – กรุงบรัสเซลส์ –  

อะตอมเมีย่ม – จัตุรสักรองด์ปลาซ   

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู่เมืองบรูกส์ (Bruges) ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเบลเยียม 

และได้รับเลือกเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก โดยมีสมญานามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ 

เพราะเป็นเมืองท่ีมีการใช้ล าคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได้  ลักษณะของเมืองน้ีล้อมรอบด้วยคู

เมืองสองช้ัน และมี อาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนท่ีสะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็น

สถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค์ และมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ ถ่ายรูปคู่กับ

โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood)  เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างข้ึนในสมัย

ศตวรรษท่ี 12 ต้ังอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์ เป็นท่ีเก็บพระโลหติศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซู  เย่ียมชมโบสถ์พระ

แม่มาร ี(Church of Our Lady) ท่ีมีหอคอยสูง 115.5 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองของโลก ด้านในมี

การประดับตกตกแต่งด้วยรูปป้ันหินอ่อนของไมเคิลแองเจโลและภาพวาดบอกเร่ืองเล่าทางศาสนา 

รวมไปถึงหลุมฝ่ังศพของ Charles the Bold และลูกสาวของเขา Mary of Burgundy ถ่ายภาพกับ

หอระฆังประจําเมือง (The Belfry of Bruges) ท่ีถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์ มีความสูงถึง 

83 เมตร และบันได 366 ข้ันเพ่ือข้ึนสู่ยอดของหอระฆัง  
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถานท่ีต้ัง

ส านักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากน้ันน าท่านชมและ

ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดง

สินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เม่ือปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างข้ึนโดยจ าลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล 

โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า จากน้ันเข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์

ปลาซ (Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกล่าวขานกันว่าสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป   ชมศาลาว่า

การเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจัตุรัส น าชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพสี (Manneken Pis) 

ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์

และต านานพ้ืนเมืองของชาวเบลเย่ียมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือ

จูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ 

ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลักน้ี เพ่ือระลึกถึงความกล้าหาญ 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว) 

ที่พกั นําท่านเข้าสู่ที่พกั VAN DER VALK BRUSSLES หรอืเทียบเท่า 

วันที่หา้ บรสัเซลส์ - รอ็ตเตอรดั์ม – เฮก – อัมสเตอรดั์ม 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเบลเย่ียม ถนนหนทาง

ผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต์ ได้ช่ือว่าเป็นรองนครปารีสเพียงแห่งเดียว น าท่าน

ชมเมืองเกนต์ซึ่งแปลว่าการรวมกันของแม่น้าสองสาย เพราะท่ีต้ังของเมืองอยู่บริเวณท่ีแม่น้า

สเกลต์ Scheldt River มาบรรจบกับแม่น้าไลส์ Lys River แม่น้าสองสายน้ีเป็นเส้นเลือดล่อเล้ียง

เมืองอันรุ่งเรืองในอดีตนานนับศตวรรษและยังคงต่อเน่ืองจวบจนปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปกับ
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ปราสาทท่านเคานต์ (Castle of the Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ท่ีถูกสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.

1180 เพ่ือแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace เมืองท่าในตอนเหนือของเบล

เย่ียมอันแสนเงียบสงบและสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ ชมหอระฆังประจ าเมืองท่ีสูง

ตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ท่ีด้านล่างน้ัน เป็น Cloth Hall ท่ีมีมาต้ังแต่

ทศวรรษท่ี 15 และได้รับเกียรติเป็น UNESCO World Heritage Site   

 น าท่านเดินทางสู่รอตเตอร์ดัม (Rotterdam) เมืองท่าหลัก และเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ามาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007  เมืองน้ีได้รับการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเมืองรอตเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางการค้า

โลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ท าให้ท่ีน่ีมีระบบการขนส่งท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่าง

ประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ท่ีต้องสะอาดและตรง

เวลา  

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาว

ทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม 

Piet Bloem  แวะถ่ายรูป ศาลาว่าการประจ าเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam)หน่ึงใน

อาคารท่ีเก่าแก่ของเมือง  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 

ของเนเธอร์แลนด์ รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและรอตเตอร์ดัม ปัจจุบันกรุงเฮก เป็นท่ีต้ังของรัฐบาล

ดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองท่ีประทับของพระราชินีแห่ง

เนเธอร์แลนด์อีกด้วย น าท่านชมเมือง ผ่านชมอาคารรัฐสภาสมัยโบราณ (Binnenhof) ท่ีกษัตริย์ใน

อดีตใช้เป็นท่ีว่าราชการกับข้าราชส านัก ภายในเป็นลานกว้างล้อมรอบด้วยอาคาร  ตรงกลางมีน้าพุ

สีทองสวยงาม ซึ่งเป็นท่ีประชุมของอัศวินในสมัยก่อน จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรือ

พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) เป็นท่ีเก็บรักษากฎหมายระหว่างประเทศ (Seat of 

International law )  ท่ีต้ังกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการ

ถาวร และเนติบัณฑิตยสถานแห่งกรุงเฮกและหอสมุดอันล้าค่า 
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ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอรดั์ม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรี

ภาพ ของนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลก  จากน้ันน าท่านเดินเท่ียวชมและเลือกซื้อสินค้าแฟช้ันท่ีบริเวณ

จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) อันเป็นศูนย์กลางของกรุงอัมสเตอร์ดัมท่ีมีสถานท่ีส าคัญต่างๆ

ต้ังอยู่มากมาย 

 

  

ค่า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ที่พกั นําท่านเข้าสู่ที่พกั MERCURE AMSTERDAM WEST หรอืเทียบเท่า 

วันที่หก อัมสเตอร์ดัม  - หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านโวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลม
ซานส์สคันส์  -อัมสเตอรดั์ม 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเย่ียมชมหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Village) เมืองท่ีได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่ง

เนเธอร์แลนด์”  เมืองเล็กๆท่ีมีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 2,600   คน เป็นหมู่บ้านท่ีปราศจากถนน

หมู่บ้านท่ีเต็มไปด้วยคลอง ทะเลสาบ จึงท าให้ปราศจากมลพิษ   ผู้คนในหมู่บ้านจะเดินทางโดยการ

ใช้เรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองท่ีมีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร จากน้ันน าท่านล่องเรือ

ชมหมู่บ้านกีธูร์น เพลิดเพลินกับบรรยกาศของหมู่บ้าน unseen แห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านท่ี

ปราศจากถนนสักสาย ซึ่งจะมีล าคลองล้อมรอบหมู่บ้าน การคมนาคมยังคงใช้การสัญจรทางน้าด่ัง

เช่นในอดีต อสิระให้ท่านเท่ียวชมหมู่บ้านแห่งน้ี พร้อมเก็บภาพความประทับใจ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) สัญลักษณ์ท่ีส าคัญอย่าง

หน่ึงของชาวดัตช์ น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับกังหันลม จากน้ันชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้า

ไม้ของชาวดัตช์ท่ีใช้ใส่ในชีวิตประจ าวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของท่ีระลึก 
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 จากน้ันเดินทาเข้าสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)  น าท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการ

ล่องเรอืหลังคากระจก(Lovers Canal Cruises) ลัดเล้ียวเข้าตามล าคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ 

รวมท้ังสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาต้ังแต่สมัยศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของ

บ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ จากน้ันน าเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรท่ีมี

ช่ือเสียงท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พ้ืนฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อม

กันน้ันยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอ่ืน 

อย่างนาฬิกาย่ีห้อดังมากมาย อาทิ เช่น Rolex, Panarai, Tag Heuer, IWC, Piaget, Longines, 

Omega, Tissot, Cartier, Breitling, Chopard, รวมไปถึงนาฬิกาแฟช่ันอย่าง Gucci, Diesel, 

DKNY, Chanel, Swatch ฯลฯ 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ที่พกั นําท่านเข้าสู่ที่พกั MERCURE AMSTERDAM WEST หรอืเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด อัมสเตอร์ดัม – เมืองลิเซ่ – เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ – 

สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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 น าท่านเดินทางสู่เมืองลิเซ่ (Lisse) เข้าชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มี

พ้ืนท่ีกว่า 200 ไร่ ให้เวลาท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัยกับการช่ืนชมความสวยงามของดอกไม้

นานาพันธ์ุหลากสี ท่ีท่านช่ืนชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลาย

สีสันและไม้ดอกนานาพันธ์ุท่ีบานสะพร่ังอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์        จิเร

เนียม ลิลล่ี เป็นต้น ***งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีต้ังแต่วันที่ 21 มีนาคม – 10 

พฤษภาคม 2566  สําหรับคณะที่ออกเดินทาง 16 มิถุนายนจะปรับโปรแกรมเป็นเที่ยวหมู่บ้าน

ชาวประมงโวเลนดัมแทน*** 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

 น าเดินทางสู่สนามบินสคิปโพล เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาใน

การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เที่ยวบินที่ BR 076 

วันที่แปด กรุงเทพฯ 

13.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ENJOY SPRING SEASON  

ฝรั่งเศส – เบลเยีย่ม – เนเธอรแ์ลนด์ 

8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบิน EVA AIR 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พกัเดีย่ว 

19 - 26 เมษายน 2566 79,900.- 9,900.- 

26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566 86,900.- 9,900.- 

16 – 23  มิถุนายน 2566 79,900.- 9,900.- 
 

 
ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 13 ยูโร/ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทย 24 ยูโร/ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 
 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มีสัญชาติไทย 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ท่ี

ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีน 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน 

***ในกรณทีี่ต้องการให้บรษัิทย่ืนวซี่าให้ ค่าวซี่าจะต้องชําระเข้ามาพรอ้มค่ามัดจํา*** 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย

อัตโนมัติ 

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
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4. หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออก

บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและ

ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง

เจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกใน  การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล

คณะทัวร์ท้ังหมด 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์
 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่เติมกับ
ทางบรษัิทได้ **  

 - เบีย้ประกันเริม่ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มอีายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชวีิตหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 

อัตราค่าบรกิารไมร่วม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 25 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
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4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝร่ังเศส รวมค่าบริการย่ืนวีซ่า (6,900.-บาท)  

6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถ่ิน  (13 ยูโร/ต่อท่าน)  

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร/ต่อท่าน) 

เง่ือนไขการชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวซ่ีาหรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน็ 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจรงิ 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นวซ่ีา 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า

ท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 

เดือน ผู้เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 

ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า 

และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางน้ันๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีน่ังพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการ

บินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมี

ปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพ

และร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ี

เช็คอินเท่าน้ัน 
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กรณยีกเลิกการเดินทาง 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หน่ึง เพ่ือเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือท า

เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังน้ี 

 4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่าย

 ท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ 

 ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเท่ียวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนน้ัน เน่ืองจากทางบริษัทมี

 ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือการเตรียมการจัดน าเท่ียวไปแล้ว เช่น การมัดจ าท่ีน่ังบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  การจอง

 ท่ีพัก  และ ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

 4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ

 บินมีการการันตีมัดจ าท่ีน่ังกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ

 ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดี

คืนเงินค่าบรกิารตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 

วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

 4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี

 ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อม

 คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
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เง่ือนไขในการยกเลิก  

 1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง ไ ม่
 ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
 อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
 เล่ือนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 3. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า
 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าต๋ัว
 เคร่ืองบินหรือค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
 จ านวน  

 4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์
 ท้ังหมด 

 5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ 
 ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมทีพั่ก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้อง

 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ

 บางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม  

       บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต  

       และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

 แตกต่างกัน 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเก้น (ฝรัง่เศส) 

ใช้เวลาทําการอนุมัติวซ่ีานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ 

ยื่นวซ่ีาแสดงตนทีศู่นย์ยื่นวซ่ีา TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน็ตัว

จรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหว่างยื่นวซี่าเข้าสถานทตูแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 
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**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวซ่ีามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหนา้ที่ทัวรใ์ห้รบัทราบต้ังแต่ที่ท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวซ่ีาในครั้งนี ้มิฉะนั้นหากท่านไม่แจ้งใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการขอวซีา่

ของท่านในครั้งนี*้* 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย)  

***ในกรณทีี่ถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พาํนักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนักเรยีน 

นักศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่า

จะมเีง่ือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืน

ขอวซี่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยู่กับลักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคล  พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 

เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นค้ิว หา้มสวมแว่นตาหรอืเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก.

และไม่มรีอ่งรอยชํารุด*** 

ตัวอย่างรูป 

 

3. หลักฐานการทํางาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุ

ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบยีน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี 

โฉนดท่ีดิน เป็นตัน 
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- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

4. หลักฐานการเงิน  

- กรณผีู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชอีอมทรพัย์ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป 

ย้อนหลัง 3 เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเท่าน้ัน (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน 

ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement เพ่ือให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนท่ีย่ืนวีซ่า 

- กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน

(ของผู้ท่ีออกค่าใช้จ่าย)  

- **Bank Statement จะต้องสะกดช่ือ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขท่ีบัญชีครบทุกตัว และ

จะต้องมีแสดงท้ังหมดในทุก ๆ หน้า 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเป็นรูปแบบท่ีเป็นตัวคร่ึงกระดาษ A4 ไม่

สามารถใช้ย่ืนได้ รบกวนแจ้งธนาคารให้ออกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทูตไม่รบัพิจารณาบัญชติีดลบ บัญชกีระแสรายวัน 

 พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตัว 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

6. กรณเีด็กอายุไมถ่ึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 



GQ3CDG-BR006 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณเีด็กอายุต่ากวา่ 18 ปี บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมกีารปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 

หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมูลยื่นวซี่าเชงเกนประเทศฝรัง่เศส 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวซี่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหนา้ที่ทัวรใ์ห้รบัทราบต้ังแต่ที่ท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวซ่ีาในครั้งนี ้มิฉะนั้นหากท่านไม่แจ้งใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการขอวซ่ีา

ของท่านในครั้งนี*้* 

    (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจรงิ เนื่องจากทางเราจะใช้ข้อมูลนี้ในการจองคิวนัดหมายให้
ท่านก่อนและไม่สามารถแก้ไขได้อกี เพราะฉะนั้นเอกสารที่ท่านส่งตามมาที่หลังจะต้องตรงกับข้อมูลทีท่่าน
กรอกให้มาเท่านั้น) 

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

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

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
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5. สถานท่ีเกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศท่ีเกิด……………………………………………………………………………….………………… 

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

8. เพศ   ชาย         หญิง 

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

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีท่ีผู้สมัครขอวีซ่าเป็นเด็ก อายุต่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ให้ใส่ช่ือ และท่ีอยู่ ผู้ปกครอง 

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

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

11. ท่ีอยู่ปัจจุบันของผู้ขอวซี่า 

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

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

   E-MAIL (ต้องระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีติดต่อได้.................................................................. 

12. อาชีพปัจจุบัน (หากมมีากกว่า 1 อาชพี ให้ระบุมาแค่งานเดียว และส่งเอกสารของงานที่กรอกนีม้าใช้ย่ืนวี

ซ่า) 

  เจ้าของกิจการ (มีช่ือในใบจดทะเบียนเท่าน้ัน)  ประกอบอาชีพอิสระ    เกษียณอายุ                             
  บุคลากรทางการแพทย์       ต ารวจ ทหาร         ครู             พนักงานธนาคาร       
เกษตรกร 
  นักเรียน      พนักงาน/ลูกจ้าง         อ่ืนๆ(กรุณาระบุ) ........................................................ 

13. ช่ือบริษัทหรือร้านค้า และท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยู่ของ

สถาบันศึกษา (รบกวนกรอกช่ือบริษัท/องค์กรเป็นภาษาอังกฤษ สะกดให้ครบถ้วน) 

ช่ือบริษัท/องค์กร ....................................................................................................  

ท่ีอยู่ ………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………… 

    เบอร์โทรศัพท์ของท่ีท างาน............................... E-MAIL ท่ีท างาน ............................................. 

14. วีซ่าเชงเกนท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได้   ใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี..........................ถึงวันท่ี............................ 

15. เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันท่ี หากทราบ)................................................ 

 

**กรณลีูกค้าเคยมวีซี่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวซีา่เชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อ่ืนออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ท่ีพักท่ีมีผู้จัดหาให้ 

   ช าระค่าท่ีพักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนมุัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษัิทไมม่สี่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังสิ้น ท้ังนี้

บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 


