
 

 

 
 

 
 



 

 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิเช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง 

 

14.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ 

Cathay Pacific Airways เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

17.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX708  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 
21.30 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิเช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง ** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง สนามบนิเช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง - สนามบนิปารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส - เมอืง

ปารสี ประเทศฝร ัง่เศส - ลอ่งเรอืบาโตมชุ ชมหอไอเฟล - สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี ่3 - หอไอเฟล - จตัรุสัทรอคคาเดโร ่- 

ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตัรุสัคองคอรด์ - ถนนช็อง เซลเีซ - ประตชูยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล - จตัรุสั

ชารล์ เดอ โกล - โรงอปุรากรปาแลการน์เีย - ยา่นเลอ มาเรส่ ์- มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์- พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- หา้งแกลเลอรี ่

ลาฟาแยตต ์

 

00.05 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิปารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยเทีย่วบนิที ่CX261  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

06.55 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิปารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลังจากผา่น

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) เมอืงหลวงของ ประเทศฝร ัง่เศส (France) เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 

10 ของโลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีสุ่ด ปัจจุบันเมอืงปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่ง

หนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา ความบันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหเ้มอืงปารสีเป็นหนึง่ใน

เมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกหรอืเมอืงทีใ่ครก็ตา่งใฝ่ฝันถงึ 

 

น าท่าน ล่องเรอืบาโตมชุ ชมหอไอเฟล (Bateaux Mouches River Cruise) ทีไ่หลผ่านใจกลางเมอืงปารสี ชมความสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้าแซน เป็นอกีหนึ่งประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ (รอบของการ

ลอ่งเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้

ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั) 

 

น าท่าน ผ่านชม สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี ่3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้พาดผ่านแม่น ้าแซน เชือ่มต่อทัง้

สองฝ่ังแมน่ ้าดา้นฝ่ังหอไอเฟลกับฝ่ังช็อง เซลเีซเขา้ดว้ยกัน โดยไดถ้กูกลา่วขานวา่เป็นสะพานทีป่ระดับประดาไปดว้ยงานศลิปะชัน้เลศิ 

และหรหูราทีส่ดุในเมอืงปารสี โดยในปัจจุบันไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรแ์หง่ประเทศฝรั่งเศส 

 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสูงตระหง่านคู่เมอืงปารสี ดว้ยความสูงถงึ 1,063 

ฟตุ หรอืสูงเทา่กับตกึ 81 ชัน้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1889 ทีบ่รเิวณ จตัุรสัทรอคคาเดโร ่(Trocadéro) สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสัญลักษณ์

ของงานแสดงสนิคา้โลก ในปี ค.ศ. 1889 (Exposition universelle de Paris de 1889) เพื่อแสดงถงึความยิ่งใหญ่ของประเทศ

ฝรัง่เศส ความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร ์และความสวยทางศลิปะสถาปัตยกรรม หอคอยสงูงดงามแหง่นีเ้ป็นดาวเด่น

ทีส่รา้งความประทับใจแกผู่ร้ว่มงาน ซึง่ตอ่มาไดรู้จั้กในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงปารสี  



 

 

 

น าท่าน ผ่านชม โดยรอบเมืองปารสีเริม่จาก ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ที่พระเจา้

หลยุสท์ี ่16 และพระนางมารอีังตัวเนต ถกูตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวัิตฝิรั่งเศส ผา่นชม ถนนสายโรแมนตกิ ถนนช็อง 

เซลเีซ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตรุัสคองคอรด์ ตรงสู ่ประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล (Arc 

de triomphe de l'Étoile) หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ ประตูชยัแห่งประเทศฝรั่งเศส เป็นอนุสรณ์สถานทีส่ าคัญในเมอืงปารสี ตัง้อยู่กลาง 

จตัรุสัชารล์ เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรอืเป็นทีรู่จั้กกันในนาม "จัตรุัสแหง่ดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยูท่างทศิ

ตะวันตกของถนนช็อง เซลเีซ ประตชูยัแหง่นีส้รา้งขึน้เพือ่เป็นการสดดุวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้ว่มรบเพือ่ประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอกีดว้ย ประตูชัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "แกนกลางอันเก่าแก่" 

(L'Axe historique) ซึง่เป็นถนนเสน้ตรงจากสวนพพิธิภัณฑล์ูฟวรไ์ปยังชานเมอืงปารสี ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 

โดยมยีุวชนเปลอืยชาวฝรั่งเศสก าลังต่อสูก้ับทหารเยอรมัน เต็มไปดว้ยเคราและใส่เกราะเป็นสัญลักษณ์เพือ่เป็นการปลุกใจ และเป็น

อนุสรณ์สถานจนกระทั่งสงครามโลกครัง้ที ่1 สัญลักษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซ ์ในปี 1805 โดยเริม่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) พเิศษ !! เมนหูอยเอสคาโก ้

 

 
 

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงอปุรากรปาแลการน์เีย (Palais Garnier) หรอืทีเ่รยีกกันว่า โรงอุปรากรแห่งเมอืงปารสี ถอื

เป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟสูสไตลบ์าโรกทีเ่ป็นชิน้เอกในยุคปลายทศวรรษที ่18 การตกแตง่แมจ้ะใหค้วามรูส้กึหรหูรา หากก็

แฝงไวด้ว้ยบรรยากาศภายในมคีวามลกึลบัน่าคน้หาเสมอืนหลงเขา้มาในบทประพันธ์เรือ่ง Phantom of the Opera ปัจจุบันยังคงมกีาร

แสดงบัลเลต่ห์รอืโอเปรา่อยู ่ 

 



 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเลอ มาเรส่ ์(Le Marais) ทีไ่ดร้ับการเรยีกขานวา่เป็นยา่นทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในเมอืงปารสี ตามทอ้งถนนและอาคาร

บา้นเรอืนในละแวกนียั้งคงใหค้วามรูส้กึเสมอืนฝร่ังเศสในยุคกลาง แมจ้ะยังคงบรรยากาศและความเก่าแกไ่วอ้ยา่งครบถว้น หากก็มกีาร

ผสมผสานความเจรญิไวอ้ย่าลงตัว ไม่วา่จะเป็น รา้นอาหารฝรั่งเศสแบบดัง้เดมิ รา้นเบเกอรีโ่ฮมเมดตกแตง่สวยงามน่ารัก รา้นแฟชัน่น า

สมัย รา้นขายของแนวโบราณส าหรับนักสะสม ที่ส าคัญยังสามารถเดนิจากถนนเสน้นี้เพื่อเดนิทางไปเที่ยวชมหอศลิป์ พพิธิภัณฑ์

มากมาย  

 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์(The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรอืทีรู่จั้กกันในนาม 

มหาวหิารพระหฤทัยแห่งมงมาทร ์ตัง้อยู่ในย่านมงมาทร ์(Montmartre) บนยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดของเมอืงปารสี ถงึจะเรยีกว่ามหาวหิาร

หากแตล่ักษณะคลา้ยกับปราสาทอันโอ่อา่สขีาวมากกว่า อกีทัง้รปูแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบโรมัน ไบแซนไทน์ ทีด่วูจิติรบรรจง

และมเีอกลักษณ์แตกต่างจากสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆในยุคเดยีวกัน ทีน่อกจากจะเป็นสถานทที่องเทีย่วหลักๆของเมอืงปารสีแลว้ ยังนับเป็น

อนุสาวรยีข์องทัง้การเมอืงและวัฒนธรรม โดยความขาวทีเ่ห็นเกดิจากวัสดุกอ่สรา้งทีท่ าจากหนิปูนประเภททราเวอรท์นีทีท่ าใหค้งความ

ขาวไดอ้ย่างยาวนานและยังทนต่อภมูอิากาศตา่งๆไดอ้ยา่งด ีภายในหอ้งโถงใหญ่ถอืว่าเป็นอกีหนึง่จดุไฮไลทข์องทีน่ี ่ซ ึง่เป็นภาพวาด

บนเพดานแบบโมเสคทีใ่หญ่ทีสุ่ดของฝรั่งเศส รวมไปถงึดา้นบนสุดทีม่ีลักษณะเป็นโมที ่เป็นจดชมววิทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเมอืง

ปารสี  

 

น าท่าน ผา่นชม พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก ตัวอาคาร

เดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก 

กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอัน

โด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั ้งรูปปั้นสฟิงซ ์

(Sphinx), มัมมี ่(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ฟูรจ์ะสรา้งเป็นรปูทรง

พรีะมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งไปถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียูใ่นภาพยนตรเ์รือ่ง The Da 

Vinci Code ซึง่พพิธิภัณฑล์ูฟร ์นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร ์และ

คอนเสริต์ ท าใหพ้พิธิภัณฑล์ฟูรเ์ป็นสถานทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนปีละเกอืบ 10 ลา้นคน  

 

น าท่านเดนิทางสู ่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น ารุ่นใหมล่่าสุด 

New Collection !! จากทั่วทุกมุมโลก รวบรวมอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางเมอืงปารสีแห่งนี้ หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้

ของสวสิฯจากรา้น Bucherer รา้นดังของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางเมอืงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิช่น 

ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

 

เย็น  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

พกัที ่  Ibis Styles Paris Bercy, Paris, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษ ีกลานเดอควดี - เมอืงลลี - ถนนคนเดนิรลู เดอ บี

ทธูน 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี ่14 หากจะเรยีก

พระราชวังแห่งนี้ว่าสมบูรณ์แบบทีสุ่ดในโลกก็คงไม่ผดินัก เนื่องจากถูกสรา้งขึน้ดว้ยหนิอ่อนสขีาวทัง้ภายในและภายนอกตกแต่งอย่าง

วจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รปูปั้น รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ทีใ่ชเ้งนิมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง ชมหอ้งต่างๆภายใน

พระราชวัง เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง, ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก ทีม่ี

ความยาวถงึ 73 เมตร เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชแห่งกรงุศรอียธุยา เคยเขา้ถวายสาสน์

ต่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 แห่งประเทศฝรั่งเศสครัง้ในอดตีกาล อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีอัง

ตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16 ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโป

เลยีนทีย่ ิง่ใหญ่, หอ้งวนัีสส าหรับเหล่าคณะราชทูตทีเ่ดนิทางมาไดพ้ักก่อนเขา้เฝ้า รวมทัง้ยังเคยเป็นทีพั่กของราชทูตสมัยสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราชแห่งกรงุศรอียธุยา สิง่ทีท่ าใหห้อ้งนี้แตกต่างจากหอ้งอืน่ๆคอืบนเพดานมภีาพเขยีนทีแ่สนงดงามทรงคุณคา่ และหอ้ง

ไดอาน่าส าหรับพกัผอ่นหลังพธิสี าคัญๆ ผนังทัง้สองดา้นจะเต็มไปดว้ยภาพวาดเทพไีดอาน่าทีข่นานนามวา่ “เทพแีห่งการล่าสัตว”์ เป็น

ตน้ อกีส่วนหนึง่ทีม่องขา้มไม่ไดน่ั้นคอื สวนแวรซ์ายส ์ทีถ่อืว่ายิง่ใหญ่และงดงาม ผลงานชิน้เอกของนักแต่งสวนชือ่ดังทั่วโลกนามว่า 

“เลอโนทด”์ มพีืน้ทีถ่งึ 14,820 เอเคอร ์มแีมก้ระทั่งทะเลสาบจ าลอง มรีูปปัน้ของสัตวน์านาชนดิและเทพเจา้กรกีตามจุดตา่งๆ และยังมี

สวนดอกไมท้ีจ่ะผันเปลีย่นไปตามแต่ละฤดกูาล จงึท าใหก้ารมาเยอืนยังพระราชวังแวรซ์ายจงึเปรยีบเสมอืนการมาเยอืนยัง “วมิานแหง่

จกัรพรรด”ิ ทีนั่บเป็นมรดกโลกตะวันตกโดยแทจ้รงิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 



 

 

ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979 (รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่า

กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็น

การช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั) 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษ ีกลานเดอควดี (Grain De Cuir Shop) ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า

ราคาถูก อาทิเช่น Rimowa, Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, Coach, Lancel, Karl Lagerfeld, Lacoste, 

Guess 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงลลี (Lille) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของแควน้นอร์ ปาดกาแล ตัง้อยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศฝร ัง่เศส (France) ตดิกับชายแดนประเทศเบลเยีย่มและใกลก้ับชายแดนประเทศอังกฤษ เมอืง

หลวงแห่งนี้จงึมกีลิน่อายของอังกฤษผสมเบลเยีย่ม นอกจากนัน้ยังถูกจัดอันดับใหเ้ป็นเมอืงหลวงขนาดใหญ่ที่สุดอันดับที่ 4 ของ

ประเทศฝรั่งเศส รองลงมาจากปารสี ลยีงและมารแ์ซรเ์อกลักษณ์อันสวยงามและโดดเด่นของเมอืงลลี คอืเสน่หข์องบา้นเรอืนแบบเก่า 

โบสถท์ีม่กีารตกแตง่อยา่งสวยงาม และทีน่ียั่งโดดเดน่ในเรือ่งศลิปะรว่มสมัยดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโบซารห์รอืวจิติรศลิป์ 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิรลู เดอ บทีธูน (Rue de Bethune) เป็นถนนคนเดนิพเิศษทีต่ัง้อยูใ่นใจกลางเมอืง อันเป็นถนนชอ้ป

ป้ิงหลักของเมอืงลลี มปีระวัตอิันยาวนาน โดยเริม่เปิดตัวตัง้แต่ในปี ค.ศ. 1608 สนิคา้ทีน่ี่ลว้นมแีตส่นิคา้น่าสนใจ โดยส่วนใหญ่จะเป็น

เสือ้ผา้และสนิคา้แนวสตรทีเก๋ๆ เทห่์ๆ  สนิคา้แฮนดเ์มคแบรนดท์อ้งถิน่ สนิคา้ศลิปะอารต์ๆ ของทีร่ะลกึและของฝากรวมไปถงึโปสการด์ 

นอกจากสนิคา้ที่วางเรยีงรายสองฝ่ังถนนแลว้ ยังประปรายไปดว้ยดนตรแีละการโชวผ์ลงานต่างๆ ของศลิปินอสิระใหไ้ดช้มกันใน

บางครัง้ดว้ย อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารและรา้นคา้หลายรา้นทีเ่ปิดใหบ้รกิารดว้ยเชน่กัน 

 



 

 

เย็น  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า  

 

พกัที ่  Ibis Lille Villeneuve d'Ascq, Lille, France หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงลลี ประเทศฝร ัง่เศส - เมอืงบรจูจ ์ประเทศเบลเยีย่ม - จตัุรสัเดอะมารค์ - หอคอยแหง่ เมอืงบรจูจ ์- ศาลาวา่การเมอืงบ

รจูจ ์- เมอืงเกนต ์- หอคอยเบลฟราย แหง่เมอืงเกนต ์- โบสถเ์ซนตบ์ราโว ่- ยา่นเมอืงเกา่ ปาเตอรช์อลล ์- เมอืงแอนทเ์วริป์ 

- ตลาดโกรท มารค์ - ศาลาวา่การเมอืงแอนทเ์วริป์ - โบสถแ์หง่เจา้หญงิ - เมอืงบรสัเซลส ์- อะตอมเมยีม - รปูปัน้เด็กนอ้ย

ยนืปสัสาวะ แมนเิกนพสิ - จตัรุสักรองด ์ปลาซ - โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรจูจ ์(Bruges) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ประเทศเบลเยยีม (Belgium) ตัวเมอืงตัง้อยู่ทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ทางตอนเหนือของเมอืงมลี าน ้าทีใ่ชใ้นการคมนาคมรอบๆได ้ท าใหบ้รูจจ์เป็นทีรู่จั้ก และ ไดร้ับการ

ขนาดนามว่า "เมอืงมรดกโลกเก่าแก่สลีูกกวาด (World Heritage City, Candy Color) หรอื เวนสิเหนือ (Venice of 

North)" ศูนยป์ระวัตศิาสตรข์องเมอืง ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี 

ค.ศ. 2000 

 น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเดอะมารค์ (The Markt Square) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง มทีัง้อาคารหนา้จ่ัวสีสดสวยงาม หอระฆังสูงลิว่ 

รา้นคา้มากมาย ท าใหดู้คกึคักอยู่ตลอดเวลา ตรงกลางจตรุัสมอีนุสาวรยีข์องฮโีรส่องคนคอื Pieter de Coninck และ Jan Breydel ทัง้

คูเ่คยเป็นแค่พ่อคา้ธรรมดาๆ แต่วา่ไดลุ้กขึน้มาต่อตา้นการปกครองของดยุกแห่งเบอรก์ันดไีดส้ าเร็จ ชาวเมอืงจงึรว่มกันสรา้งอนุสาวรยี์

ไวเ้ป็นทีร่ะลกึถงึอสิรภาพช่วงสัน้ๆของเมอืงบรูชไว ้ผ่านชม หอคอยแหง่ เมอืงบรจูจ ์(Belfry of Bruges) หอคอยสูงเด่นกลาง

จัตรัุสบรชูแหง่นีม้คีวามสูงถงึ 83 เมตร เป็นสัญลักษณ์แห่งอ านาจและอสิรภาพของชาวบรูชในชว่งยุคกลาง บนหอคอยเป็นทีเ่ก็บระฆัง

มากถงึ 57 ใบ ระฆังใบทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุมชีือ่วา่ Victory Bell มขีนาดกวา้ง 2 เมตร หนักประมาณหกตัน และ ยังเป็นทีต่ัง้ของ ศาลาวา่

การเมอืงบรจูจ ์(Town Hall of Bruges) ตัวอาคารมกีารตกแต่งอย่างหรหูรา เพราะว่าในอดตีเมอืงนีท้ ามาคา้ขายคล่อง ตัวอาคาร

สรา้งดว้ยสไตล์โกธคิอันแข็งแกร่ง ปัจจุบันที่นี่ก็ยังท าหนา้ที่เป็นศาลาว่าการเมอืงของเมอืงสวยแห่งนี้อยู่ บรเิวณรอบๆตัวจตุรัสยัง

ประกอบไปดว้ยอาคารที่ตกแต่งอย่างสวยงามไม่แพจ้ตุรัสมารค์ ที่นี่มักจะใชเ้ป็นสถานที่จัดงานส าคัญต่างๆของเมอืงบรูช มรีา้นคา้

จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงมากมาย โดยเฉพาะรา้นขายผา้ลกูไมท้ีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืง 

 



 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกนต ์(Ghent) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมอืงทีผ่สมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

และสถาปัตยกรรมในยคุกลางไดอ้ยา่งลงตัว ของประเทศเบลเยีย่ม ไมว่า่จะเป็นโบสถ ์อนุสาวรยี ์และพพิธิภัณฑ ์ทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์ไว ้

เป็นอยา่งดตีัง้แตส่มัยกอ่น นอกจากนีว้วิทวิทัศนร์มิแมน่ ้าไลย ์(Leie) และ สเก็ตต ์(Scheldt) ยังเป็นทีก่ลา่วขานว่าสวยงามราวภาพวาด 

ผ่านชม หอคอย แห่งเมอืงเกนต ์(Belfry of Ghent) หอระฆังสูงตระหง่านเอกลักษณ์ของเมืองเกนต์ ถูกสรา้งขึ้นตัง้แต่ตน้

ศตวรรษที่ 14 ในสมัยก่อนมีจุดประสงคเ์พื่อใชใ้นทางศาสนา และเป็นหอสังเกตการณ์เท่านั้น แต่ต่อมาก็ไดม้กีารปรับเปลีย่นใหม้ี

บทบาทส าคัญตอ่ชาวเมอืงมากขึน้ ไมว่่าจะเป็นการตรีะฆังเพือ่ประกาศการเปิดตลาด เตอืนว่ามกีารโจมต ีและเพือ่บอกเวลา ซึง่เราจะ

ไดย้ินเสียงระฆังกว่า 50 ใบ ดังกอ้งพรอ้มกันเมื่อมีเหตุการณส าคัญๆ ส าหรับเมืองนี้ น าท่าน ผ่านชม โบสถเ์ซนตบ์ราโว่ (St. 

Bravo's Cathedral) โบสถใ์หญ่ส าคัญแสนสวยงามของเมอืง ไฮไลทส์ าคัญของโบสถก็์คอืแท่นบูชา “Adoration of the Mystic 

Lamb” ที่โด่งดังมาก รูปภาพของ Virgin Mary , Christ the King และ Deesis ถูกวาดไวอ้ย่างสวยงาม ทั ้งหนา้ต่างกระจกสีสัน

สวยงามเป็นรปูบคุคลทีม่คีวามส าคัญของศาสสนาครสิต ์ 

 

 น าท่าน ผ่านชม ยา่นเมอืงเกา่ ปาเตอรช์อลล ์(Patershol Old Town) ย่านแสนสวยของเมอืงเกนต ์ทีค่ละเคลา้ไปดว้ยบา้นพัก 

รา้นอาหาร รา้นคา้และรา้นกาแฟมากมาย คอืยา่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง สังเกตไดจ้ากภาพหนา้บานของแตล่ะบา้นก็พอจะสัมผัสไดถ้งึ

กาลเวลาทีผ่า่นมายาวนาน  

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากเมอืงบรัสเซลส ์

ของประเทศเบลเยีย่ม เมอืงแอนทเ์วริป์เป็นทีรู่จั้กกันว่าเป็นศนูยก์ลางการคา้เพชรระดับโลก เพชรเกอืบ 70% มกีารซือ้ขายกันทีเ่มอืง

แหง่นี ้นอกจากนียั้งโดดเดน่ทัง้เรือ่งแฟชัน่แนวอาว็อง-การด์ และสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอกีดว้ย 

 

  น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดโกรท มารค์ (Grote Markt) ย่านธุรกจิการคา้ส าคัญของเมอืง สามารถเพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปป้ิงและ

แวะชมิขนมหวานแสนอร่อยรวมทัง้รา้นขายช็อคโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย หรอื เลอืกน่ังรับประทานอาหารอร่อยๆ ตามดว้ยการจิบ

เบยีรช์วิๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพก้ัน นอกจากตลาดแลว้ ความใหญ่โตของ ศาลาว่าการเมอืง



 

 

แอนทเ์วริป์ (City Hall of Antwerp) ซึง่ตัง้ตระหง่านอยู่ทางทศิตะวันตก ก็เป็นสิง่ที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวไดม้ากมายเช่นกัน เป็น

สถาปัตยกรรมเรเนสซองสท์ีผ่สมผสานสไตลเ์ฟลมชิเขา้กับอติาเลยีนไดอ้ย่างลงตัว ผ่านชม โบสถแ์หง่เจา้หญงิ (Cathedral of 

Our Lady) เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิขนาดใหญ่ทีสู่งทีสุ่ดในประเทศเบลเยยีม เป็นทีเ่ลือ่งลอืถงึถงึความงดงามทีถู่กประดับตกแตง่อยา่ง

วจิติรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นตัวโบสถ ์ซุม้ประตู รูปปั้น ทางเดนิ เรยีกไดว้า่ทุกอย่างงดงามไรท้ี่ต ิดา้นในมจัีดแสดงผลงานศลิปะของปี

เตอร ์พอล รเูบ็น (Peter Paul Rubens) ซึง่เป็นศลิปินชือ่ดัง ชาวแอนทเ์วริป์ รวบรวมใหผู้ช้ ืน่ชอบศลิปะไดช้มกันทีโ่บสถแ์หง่นี ้

  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรสัเซลส ์(Brussels) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาท)ี เมอืงหลวงของ ประเทศเบลเยยีม 

(Belgium) ตัง้อยู่ในทวปียุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นประเทศเก่าแก่ที่มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 1,000 ปี ประเทศเล็กๆแสน

สวยงาม เหมอืนอยู่ในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็นประเทศทีม่คีู่บ่าวสาวนยิมมาฮันนีมูนกันมากทีสุ่ด ดว้ยตกึ

รามบา้นช่องและสถาปัตยกรรมส าคัญต่างๆ เช่น มหาวหิาร หอระฆัง ซึง่ยังคงไวด้ว้ยความงดงาม วจิติรแบบศลิปะแบบโกธคิอย่าง

ครบถว้น นอกจากนีเ้มอืงบรัสเซลส ์ยังเป็นทีต่ัง้ของสถานทีร่าชการทีม่คีวามส าคัญของสหภาพยุโรป เชน่ ส านักงานใหญข่องสหภาพ

ยโุรป และ Nato 

 

 น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ อะตอมเมีย่ม (Atomium) อาคารไฮเทคแห่งนี้ มคีวามสูง 330 ฟตุ ประกอบดว้ยวัตุทรงกลม 9 ลูก 

แต่ละลูกมีเสน้ผ่าศูนย์กลางขนาด 18 เมตร รวมน ้าหนักเบ็ดเสร็จแลว้ 2,400 ตัน ใชเ้วลา 18 เดือน ในการออกแบบนานพอๆกับ

ระยะเวลาการสรา้ง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมยีมแบ่งเป็น จุดชมววิ หอ้งอาหาร หอ้งแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางใหบ้รกิาร

ดว้ยลฟิทท์ีว่่ากันว่าเป็นลฟิทท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในยุโรป สถานทีแ่ห่งนี้สะทอ้นถงึความกา้วหนา้ของมวลมนุษยชาติในศตวรรษที ่20 และการ

ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิโลกหลังความบอบช ้าจากสงคราม โดยมกีารจัดงาน เอ็กซโ์ป 1958 เมือ่วันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพื่อแสดง

ศักยภาพทางเทคโนโลยขีองสหภาพยโุรป 

 

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ รปูปัน้เด็กนอ้ยยนืปสัสาวะ แมนเิกนพสิ (Manneken Pis) รปูปั้นอันเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงนี ้

โดยน ้าจากน ้าพนุี ้ชาวเมอืงและชาวตา่งชาตนิยิมดืม่กันเมือ่มาถงึเมอืงบรัสเซลส ์

 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัรุสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) หรอืทีจ่ะเรยีกกันอกีอย่างว่า จัตรุัสแกรนด ์พาเลส (Grand Palace) ตัง้อยูใ่จ

กลางเมอืงบรัสเซลล ์เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอันดับหนึง่ของประเทศเบลเยยีม ไดช้ือ่ว่ามคีวามสวยงามมากทีสุ่ดของยุโรป แวดลอ้มไป

ดว้ยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธคิ และ นีโอโกธคิ เรยีกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวตา่งๆ ซึง่อาคาร

ส่วนใหญ่นัน้จะสรา้งมาตัง้แต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารทีล่อ้มรอบจัตุรัสแห่งนี้อยู่จะมคีวามสูงสง่างามเป็นอย่างยิง่ อดตีอาคาร

เหล่านี้เคยถูกท าลายดว้ยน ้ามอืของทหารฝรั่งเศสทีใ่ชปื้นใหญ่ยงิท าลายทิง้ หลงัจากทีก่องทัพฝรั่งเศสพ่ายเเพอ้ย่างยับเยนิทีส่งคราม

วอเตอรล์ู โดย ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1998 ผา่นชม 

อาคารทีเ่ป็นจุดท่องเทีย่วทีม่คีวามสวยงามและน่าสนใจอย่างที ่โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ (Jacques Sur Coudenberg) ที่

สรา้งมาตัง้แตย่คุศตวรรษที ่18 นอกจากนีแ้ลว้บรเิวณแหง่นีจ้ะมกีารจัดงานเทศกาลส าคัญๆตา่งๆของประเทศเบลเยีย่มอกีดว้ย ถอืไดว้่า

เป็นศนูยก์ลางของประเทศเลยก็กลา่วได ้

 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

  

พกัที ่ Ibis Brussels Airport, Brussel, Belgium หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  เมอืงบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยีย่ม - เมอืงโคโลญ ประเทศเยอรมนั - มหาวหิารแห่งเมอืงโคโลญ - เมอืงอมัสเตอรด์มั 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์- หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (.) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงส าคัญรมิแม่น ้าไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 

4 ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 

4711 อันลอืชือ่   

 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงโคโลญ (Cologne Cathedral) เริม่ก่อสรา้งตัง้แต่ปี 1248 แต่มปัีญหาให ้

ตอ้งหยุดพักการก่อสรา้งไป จงึตอ้งใชเ้วลากว่า 600 ปีจงึสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และสรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสน

สถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญแ่ละสงูทีส่ดุในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธกิ เป็นหอคอย

แฝดสูง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพือ่อุทศิใหนั้กบุญปีเตอร ์และพระแม่มาร ีไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1996 

 



 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมอืงหลวงของ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

(Netherlands) ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอัมสเติล (Amstel) เริม่ก่อตัง้ประมาณครสิต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญแห่งหนึง่ของทวปียุโรป โดยเฉพาะช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่17 ซึง่

เป็นชว่งยุคทองของเนเธอรแ์ลนด ์ถงึแมเ้มอืงอัมสเตอรด์ัมจะเป็นเมอืงหลวงของประเทศ แต่ศูนยก์ลางของหน่วยงานรัฐบาลนัน้อยู่ที่

เมอืงเฮก 

 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์(Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ปัจจบัุนเป็นพพิธิภัณฑ์

เปิดของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ทา่นสามารถเขา้ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวดัตช ์ทีใ่ชก้ังหันลมกวา่รอ้ยแห่ง ในงานอตุสาหกรรมมา

ตัง้แต่ศตวรรษที ่17-18 โดยท าหนา้ทีผ่ลติน ้ามันจากดอกมัสตารด์ กระดาษ งานไม ้นอกจากนี้ภายในหมู่บา้นแห่งนี้ยังมพีพิธิภัณฑท์ี่

น่าสนใจ อาท ิพพิธิภัณฑเ์บเกอรี ่ชสีฟารม์ นาฬกิา รา้นขายเครือ่งกาแฟและชาคุณภาพมากมายใหเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 



 

 

พกัที ่ NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 
   

วนัทีห่ก เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณี - โรงงานผลติเบยีร ์

ไฮเนเกน้ - พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั - หมูบ่า้นกธีูรน์ - ลอ่งเรอืชมความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธีูรน์ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

 น าท่าน ลอ่งเรอืหลงัคากระจก (Lover Boat) เพือ่ชมบา้นเรอืน และ วถิชีวีติความเป็นอยู่แบบชาวดัตชท์ีส่รา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่

17 มเีอกลักษณ์พเิศษจะเป็นอาคารทรงแคบทีม่ตีะขออยู่ชัน้บนสุดของอาคาร เอาไวส้ าหรับขนเฟอรน์ิเจอรเ์ขา้บา้น ระหว่างล่องเรอื

ผา่นบา้นเรอืนแพทีอ่ยูร่มิคลองทีม่อียู่มากถงึ 2,500 หลัง แลว้ไปชมเขตทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของเมอืงอัมสเตอดมั ชมตกึรามบา้นชอ่งทีต่ัง้อยู่

รมิคลองอันมเีอกลักษณ์ทีส่วยงามแปลกตา ซึง่บา้นรมิคลองเหลา่นี้จะมสีว่นหนา้บา้นไมก่วา้งมากนัก และสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรม

สเปนผสมกับเรอเนสซองสตั์วตกึใชอ้ฐิแดงก่อแบบไม่ฉาบปูน ตกแต่งเป็นภาพปูนปั้นเทพเจา้กรกีอย่างสวยงาม และหนา้จ่ัวมไีมย้ืน่

ออกมา เพือ่แขวนลอกไวส้ าหรับขนสิง่ของเขา้บา้นทางหนา้ตา่ง เพราะหนา้บา้นแคบและประตูก็เล็ก ดูแปลกตาทีไ่ม่สามารถหาชมที่

ไหนได ้(รอบของการลอ่งเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีทีเ่รอืไมส่ามารถลอ่งได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เช่น 

สภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย เรอืปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถ

คนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่ส่วนใดสว่นหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด 

ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั) 

 



 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณี (Diamonds and Jewelry Factory) อตุสาหกรรมจากวทิยากรผูช้ านาญ

ตลอดจนขัน้ตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอัญมณีทีม่คี่าทีสุ่ด มชีือ่เสยีงทีสุ่ดในโลก ดว้ยผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก คอืฝีมอืการ

เจยีระไนเพชรประกอบพระมหาพชิยัมงกฎุเพชร “โคอนิอร”์ ของสมเด็จพระราชนิ ีอลซิาเบธแหง่ประเทศอังกฤษ ก็เป็นผลงานจากทีน่ี ่

  

 น าท่าน ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ (Heineken Experience) ตน้ก าเนดิของเบยีรไ์ฮเนเกน้อยู่ทีเ่มอืง

อัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเกน้เป็นบรษัิทผลติเบยีรร์ายใหญ่ทีสุ่ดอันดับ 3 ของโลก 

เป็นเบยีรท์ีม่คีุณภาพและรสชาตดิทีีสุ่ด การันตดีว้ยรางวัลมากมาย ต่อมาโรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ไดปิ้ดตัวลง และถูกดัดแปลงเป็น

พพิธิภัณฑใ์หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ยีย่มชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัตติัง้แต่ก่อตัง้โรงเบยีรแ์ห่งนี้ขึน้มา และจ าหน่ายของทีร่ะลกึ

เกีย่วกับเบยีรไ์ฮเนเกน้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย (ไมร่วม คา่บตัรเขา้ชม โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ ประมาณ 25 ยโูร (EUR.) หรอื 

ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 875 บาท (THB.) ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของเวลา 

และ สถานการณ)์ 

 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั (Rijksmuseum) สถานทีท่ีร่วบรวมงานศลิปะของจติร

กรชาวดัตชท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้เยีย่มชมมานานนับ 10 ปีแลว้ มจัีดแสดงผลงานของเหล่าจติรกรมากมาย เชน่ 

ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ Johannes Vermeer ซึ่งมีมากกว่า 8 ,000 ผลงาน (ไม่รวม ค่าบตัรเข้าชม 

พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 630 บาท (THB.) 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร หากมเีวลา ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ)์ 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี หมู่บา้นในฝันทีป่ราศจากถนน ของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใชก้ารโดยสารผ่านทางเรอืบนคลองรอบหมู่บา้นเท่านั้น มีชื่อเสียงเป็นที่รูจั้กกันดีในฐานะ " เวนสิแห่ง



 

 

เนเธอรแ์ลนด ์(Venice of Netherland) " จากการทีเ่ป็นหมู่บา้นปราศจากถนน แต่ตอ้งเดนิทางผ่านคลองซึง่มคีวามยาวราว 7.5 

กโิลเมตร และมสีะพานเชือ่มเพือ่ใชเ้ป็นทางเดนิตดิต่อกันภายในหมูบ่า้นกว่า 180 สะพาน ซึง่กว่าจะมาเป็นหมู่บา้นแสนสวยทีเ่ราเห็น

อยู่ทุกวันนี้ ทีน่ี่ถูกคน้พบโดยชาวเมดเิตอรเ์รเนียนเมื่อปี 1230 ในขณะนัน้มซีากเขาแพะกองอยู่เต็มไปหมด จงึไดต้ัง้ชือ่ว่า " เกยเ์ธน

ฮอรน์ " ซึง่หมายถงึ เขาแพะ แต่เมือ่เวลาผ่านไปเรือ่ยๆ ก็ออกเสยีงเพีย้นจนกลายมาเป็น " กธีูรน์ " ในทีสุ่ด ส่วนสาเหตุของแม่น ้า

ทัง้หมดซึง่อยูท่ีน่ีก็่เลา่ต่อกันมาวา่ เป็นเพราะในอดตีทีน่ี่เคยถกูใชเ้ป็นเหมอืงขดุถา่นหนิเลนมาก่อน และรทูีถ่กูขุดนัน้ก็กลายมาเป็นทาง

ใหน้ ้าไหลเขา้มา และคนในสมัยกอ่นก็ใชส้ายน ้าเหลา่นีเ้ป็นทางขนสง่ถา่นหนิเลนในทีส่ดุ  

 

น าท่าน ล่องเรอืชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บา้นกธีูรน์ (Giethoorn Boat) (ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 40 นาที ถงึ 1 

ชั่วโมง) (กรณีทีเ่รอืไมส่ามารถลอ่งได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมอิากาศไมเ่อือ้อ านวย เรอืปิดใหบ้รกิารกะทนัหนั

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี 

เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด) 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

พกัที ่ NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
   

 

 

 

 

  



 

 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงอมัสเตอรด์มั - สนามบนิอมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ - สนามบนิเช็คแล็บก็อก 

เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี 

(Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX270 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีแ่ปด  สนามบนิเช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

06.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง ** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX705 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

10.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาพกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

21 - 28 พฤษภาคม 2563 

21MAY CX708 BKK-HKG 17.30-21.30 

22MAY CX261 HKG-CDG 00.05-06.55 

27MAY CX270 AMS-HKG 13.00-06.10+1 

28MAY CX705 HKG-BKK 08.00-10.00 

 
39,999 9,999 29,999 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 60 ยโูร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,100 บาท 

(THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท (ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

ส าหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บางกรณี

สว่นใหญ ่อาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนญุาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจ าเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผล

การสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนั

เดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณ ีและ หากทา่นใหท้างบรษิทัด าเนนิการขอวี

ซา่ให ้รวมไปถงึ กรณีทีท่า่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ด าเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย ทา่นจะไมส่ามารถ

ยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกบตัร

โดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

** 

 



 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ 

ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเร ือ่ง

ของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวาม

ประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนนูอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทาง

บรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้ง

เป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจดุ และ อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจากจดุ

ทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการเดนิทาง 

เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอาย ุและ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพือ่คอย

ดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื 

ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Cathay Pacific อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้

ทา่นละ 1 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเท

รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ หรอื ผ่านชม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

ของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณตีอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์่อน

การใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 60 ยโูร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ

พอใจของทา่น 

 ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่ว ประเทศฝร ัง่เศส ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่ว กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท และคา่ธรรมเนยีมยืน่ว ี

ซา่ ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท รวมเป็น ทา่นละ 23,500 บาท (กรณีทา่น มวีซี่าเชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 คร ัง้ หรอื หลายคร ัง้ 

(Multiple) ทีย่งัไมห่มดอายุ ไม่ช ารุด และ ยงัมวีนัคงเหลอืในกลุ่มประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตาม

วตัถุประสงคท์ีว่ซี่าเชงเกน้ฉบบัน ัน้ๆออก เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นช าระเฉพาะเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท) ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่

1 กรณุาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่



 

 

ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มคีวิรอ 

(Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ 

หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่

ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–

18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์

อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที่

บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้ม

หลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบ

อ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทน

ในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิท

จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ย

กวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่

ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ กรณีออก

บัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคนืได ้(Refunds) จ า

เป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนือ่งจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ทา่น (Twin/Double) 

และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพัก

แบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 

หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จาก

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากกว่าก าหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

หรอืยา้ยทีพ่กัเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 



 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับจ านวน

ของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอืศูนย์

รับค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระสว่นตัวของทา่น

ในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการ

พจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาทีท่่านสะดวกจะ

ยืน่วซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวก

ใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นี ้การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง 

** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนินการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรอื อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วซี่ายังไม่

ด าเนนิการ หรอื วซีา่ยังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เนื่องจากท่านด าเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการยืน่

กอ่นคณะ แต่คณะทีท่่านเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลกัฐานการพ านักในประเทศ

ปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย่วภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี ้ท่านจ าเป็นตอ้งด าเนนิการ

ดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีสุ่ดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถชดเชยค่าเสยีหายใหก้ับท่านไม่ว่า

สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคอื 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ เพื่อ

วางแผนลว่งหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท า

ใหส้ถานทูตปฏิเสธวซี่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถงึ

ระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทียั่งไมห่มดอาย ุไมช่ ารดุ และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเก ้

นเพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์ีว่ซีา่เชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกับคณะนี ้สามารถใชไ้ด ้

หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซี่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึ่ง

ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะ

เกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไมห่มดอาย ุจ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยูใ่น

หนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายคุงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบวัุนทีส่ามารถพ านักในประเทศเชง

เกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่ก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรณุาส่งหนา้วซีา่และหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศ

มาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบ

เกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสือเดนิทาง

คงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า 

สถานทูตฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมอืในส่วนนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้

ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซีา่จะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ เพราะ

เนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื อ าเภอ 

ทีอ่าศยัอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หย่ารา้ง , ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูตตอ้งการ 

เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสลุเทา่น ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ฉบบัละ ประมาณ 



 

 

1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เช่น เดนิทางกบั

มารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถ

ช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอี านวยความสะดวก

แปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการจอง 

ตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนอืจากคณะ ทีท่า่นพ านักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ กลับ เพือ่

ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่

ในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมู่คณะ 

ทา่นจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิส่วนนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่วา่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่

ยืน่ขอวซี่า ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลกิ

ทัง้หมด  

14. กรณีทีท่า่นมแีผนการเดนิทางทีจ่ะเดนิทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี ้และ ท่านมคีวามประสงคข์อวซีา่เชงเกน้ใหค้รอบคลุมวันเดนิทาง

ในทรปิสุดทา้ย ท่านจ าเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แตข่ัน้ตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหก้ับทา่นอกีครัง้ 

ก่อนตัง้แต่ขัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเครือ่งบนิ จ าเป็นจะตอ้งเรยีบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตัง้แต่ขัน้ตอนการขอเก็บ

เอกสาร เพือ่เตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดย

ท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิส่วนนี้ หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซี่า ท่านไม่

สามารถยืน่ขอได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ท าใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุกกรณี 

แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกตา่งกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแตล่ะสายการ

บนิทีก่ าลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสือเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ดา่น

ตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ

มัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย

ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการ

บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสาย

การบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท

ก ากับเทา่นัน้ 



 

 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทิ

เชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนอืการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยัง

ไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของที่มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็

ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึ่ง) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง ทา่น

จ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี ้จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่าย

ทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หากท่านไม่ได ้

ทอ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รปูภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเทา่นัน้  

15. ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ไม่อนุญาตใหบุ้คคลทีม่คีดคีวาม ค าสั่งศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถงึกรณีทีเ่คยรับรอง หรอื ค ้าประกัน 

หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ วัน

เดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ไดท้กุกรณี 

16. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีต่ัง้ครรภ ์จ าเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพือ่ตรวจสอบอายคุรรภท์ีแ่น่นอน กับ วันทีเ่ดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ทา่นจ าเป็นจะตอ้ง

เตรยีมหนังสอืรบัรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายคุรรภท์ีช่ดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ ่หากอายคุรรภเ์กนิ 

28 สัปดาห ์จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครือ่งบนิไดทุ้กกรณี หากท่านตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจพบ สายการบนิมี

สทิธิป์ฏเิสธไมใ่หท้า่นเดนิทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 
1. .  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอื

เดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สี

ขาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เท่านัน้ หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัง้

ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี ้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดงันี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใช้

ยืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบัิตร (กรณผีูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ 

ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอื

รับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 

ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอื

รับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรอง

ใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้

หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 



 

 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 
 สถานที ่: ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฝร ัง่เศส TLS contact Center อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์ช ัน้ 12 

 การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั ทีต่กึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทบัตราทีจ่อดรถ 

   : ขนสง่สาธารณะ BTS ลงสถาน ีชอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนัน้เดนิชดิซา้ยตามทางเดนิลอยฟ้าขา้มแยกสาธร 

นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบั้นไดทางลงมุง่หนา้สูถ่นนสาทร จากนัน้เดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสา

ธรซติี ้ทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามอืของทา่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

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

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัทีอ่อก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ( ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบนั )การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวย

ความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
 

 

 

 

 

 


