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ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก  
เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์    

8 วัน 5 คืน  
โดยสายการบินเอทิฮัด (EY) 

 

  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

       เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสนห่์และสุดแสนโรแมนติก เข้าชมความ

งดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand 

Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปใจกลางกรุงบรัสเซลส์(Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม 

(Belgium)  แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่มเบเนลักซท์ี่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) กลางหุบเขา

อันสวยงาม ตะลึงกับความยิ่งใหญ่และงดงามของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ล่องเรือเที่ยว

อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ  
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ก าหนดการเดินทาง      29 เม.ย. – 6 พ.ค., 1 – 8 พ.ค. (เทศกาลดอกไม้)                                  

                                                                        20 – 27 พ.ค. 2559 

 

 9-16, 10-17, 11-18 เม.ย. 2559 (เทศกาลดอกไม้)

    

        22-29 เม.ย.2559 (เทศกาลดอกไม้) 

       

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ   

15.30 น. 
 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคาน์เตอร์ T สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจ้าหน้าที่  คอยต้อนรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

18.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงปารีส โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบนิที่ EY405 

***คณะเดินทางวันที่ 9 เมษายน, 10 เมษายน, 11 เมษายน ออกเดินทาง

โดยเที่ยวบินที่ EY 401 เวลา 20.35 น. และถึงอาบดูาบีเวลา 00.05 

น.*** 

 

วันที่สองของการเดินทาง  อาบูดาบี – ปารีส – หอไอเฟล – มหาวิหารนอเตรอดาม – มงมาร์ต 

22.20 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง   

02.25 น. ออกเดินทางสูก่รุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยเที่ยวบิน EY 71 

***คณะเดินทางวันที่ 9 เมษายน, 10 เมษายน, 11 เมษายน ออกเดินทาง

โดยเที่ยวบินที่ EY 31 เวลา 02.15 น. และถึงปารีสเวลา 07.45 น.*** 

 

07.15 น.
  

ถึง สนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝร่ังเศส น าท่าน

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 

ชั่วโมง และ ปรับเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 27 มีนาคม 2559) น าท่านเดินทางสู่มหา

นครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อัน

เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด 

ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล  าสมัยแห่ง

หน่ึงของโลก      ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น 

วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหน่ึง

ระยะทาง 27 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาท ี
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ของโลก น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านชมความสวยงามของ

แม่น  าแซนน์ที่ตัดผ่านใจกลางกรุงปารีส ข้ามสะพานสู่ เกาะเดอ ลา ซิเต้ กลาง

แม่น  าแซน ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la 

Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหาร

ชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวัตฝิร่ังเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองปเ์อลิ

เซ่ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโป

เลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) 

สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 

โดยเร่ิมสร้างขึ นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วจากนั นน า

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูง

ตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต    ซ่ึงสร้างขึ นในปีค.ศ.1889 ที่

บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บ่าย จากน้ันเข้าชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) 

อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปตัยกรรมสไตล์โกธกิที่งามเลศิ โดดเด่นด้วย

หอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื นดิน

ถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพธิีอภเิษกสมรสระหวา่งพระเจ้าหลุยสท์ี่ 16 กับ

พระนางมารีอังตวัเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรทีศู่นย์ของประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่ยา่นมงมาร์ต (Montmartre) เนินเขาทีสู่งที่สดุในปารีส น า

ท่านชมวิหารพระหฤทัยอันศักด์ิสิทธิ์ (Sacre Coeur) เป็นโบสถ์แบบศลิปะ

โรมาโนไบแซนไทน์ที่สวยทีสุ่ดในกรุงปารีส ณ บริเวณนี  คุณจะได้ชมกรุงปารีสที่

แสนจะน่าประทับใจ พร้อมร่ืนเริงไปกับนักดนตรีพเนจรทีม่าขับกล่อมดนตรีให้กบัผู้

มาเยอืน บริเวณมงมาร์ต มบีาร์ คาเฟ่ ร้านค้าน่ารัก แทรกตัวเบียดเสียดกันมากมาย 

รวมถึงสินค้าที่ระลึกให้ท่านเลือกชม เลือกซื อ ได้ตามอัธยาศัย 

ระยะทาง 18 กม. 

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาท ี

 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารพื นเมือง (หอยเอสคาโก้)  

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั โรงแรม NOVOTEL PONT DE SEVRES หรือเทียบเท่า  

วันที่สามของการเดินทาง            พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโตมุช – พิพิธภัณฑ์น้ าหอม – 

ช้อปปิ้ง 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั นเดินทางสู่  เมืองแวร์ซายส์  เพื่อน าเ ข้าชมความงดงามของ

พระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย

ระยะทาง 37 กม. 

ใชเ้วลาเดินทาง
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ในพระราชวัง) ที่สร้างขึ นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายใน

ตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน 

ซ่ึงเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์

หลวงประจ าพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, 

ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเป็นห้อง

ที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวาย

สาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทั งยังเป็นห้องที่ใช้ส าหรับจัดงาน

เลี ยงและเต้นร าของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ชม

ห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ 

จักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ 

ประมาณ 40 นาท ี

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บ่าย จากนั นน าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise)      

ไปตามแม่น  าแซนที่ ไหลผ่านใจกลางกรุงปา รีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น  าเป็นอีกหน่ึง

ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ าหอม Fragonard 

พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน  าหอมใน

ปัจจุบัน ของโรงงานผลิตน  าหอมยี่ห้อ Fragonard ยี่ห้อน  าหอมอันโด่งดัง ที่มี

แหล่งผลิตต้นก าเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของโลก

น  าหอม โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี ก่อตั งขึ นมาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นที่อยู่เดิมของ 

นโปเลียน โบนาปาร์ตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซ่ึงแต่ละห้องจัด

แสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์บรรจุน  าหอมตั งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และ

บอกเล่าเร่ืองราวการผสมผสานกลิ่นน  าหอมให้มีเอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหาก

ท่านมองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซื อน  าหอมจาก

โรงงานของ Fragonard ได้โดยตรงตามอัธยาศัย น าท่านสู่ศูนย์กลางการช้อปปิ้ง 

อิสระเลือกซื อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) 

อาทิ เช่น เคร่ืองส าอาง น  าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั นพาท่านสัมผัสกับ

บรรยากาศที่เต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจ

กลางกรุงปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่าน

สามารถเลือกซื อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขา

เปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, 

มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ระยะทาง 40 กม. 

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 45 นาท ี

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  
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 น าคณะเขา้สู่ที่พกั โรงแรม NOVOTEL PONT DE SEVRES หรือ เทียบเท่า 

วันที่สี่ของการเดินทาง            ปารีส – บรัสเซลส์ – อนุสรณ์อะโตเม่ียม – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรุง บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศ

เบลเยียม สถานที่ตั งส านักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ 

หรือนาโต้ จากนั นน าท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม 

(Atomium) ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี 

ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ นโดยจ าลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาด

ใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า  

ระยะทาง 312 กม. 

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บ่าย จากนั นเข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียง

กล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหน่ึงในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่

สวยงามโดยรอบจัตุรัส น าชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซ่ึง

เป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้ส ร้าง

ประวัติศาสตร์และต านานพื นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซ่ึงมีการเล่าขานกันมา

หลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลังติด

ไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลักนี  

เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ 

 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารพื นเมือง (หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว)  

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั โรงแรม HUSA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้าของการเดินทาง           บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มี

พื นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหน่ึงของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่านเมืองเก่าแห่ง

ลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม 

ประติมากรรมส าริดของแกรนด์ดัชเชส  ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่าการเมือง  พระราชวัง

ที่ประทับของแกรนด์ดยุค  อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการ

สมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดู

สวยงามย่ิง 

ระยะทาง 213 กม. 

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บ่าย ท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne)  เมืองส าคัญริมแม่น  าไรน์ และเป็น ระยะทาง 174 กม. 
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เมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และ

อุตสาหกรรม ทั งยังเป็นแหล่งผลิตน  าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ  

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารพื นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)  

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั โรงแรม LEONARDO HOTEL COLOGNE  หรือเทียบเท่า   

วันที่หกของการเดินทาง              โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจ ถ่ายรูปกับมหาวิหาร

โคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเร่ิมก่อสร้างมาตั งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหา

ให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จ

สมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์

ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั น ลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 

เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์ และพระแม่มารี  น าท่านเดินทางสู่กรุง

อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ***คณะเดินทาง

วันที่ 23 มี.ค. เป็นต้นไป เที่ยวมหาวิหารโคโลญ ในเย็นวันที่ห้าของการเดินทาง 

เพราะหลังอาหารเช้าในวันที่หกของการเดินทาง น าท่านเดินทางสู่เทศกาล

ดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) (ระยะทาง 288 ก.ม.) มีพื นที่กว่า 

200 ไร่ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่น ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์

หลากสีที่ ท่านจะชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิปห

ลากหลายสีสันและไม้ดอกนานาพันธุ์ที่บานสะพร่ังอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก 

เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลิลลี่ เป็นต้น***    

***งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มี ต้ังแต่วันที่ 24 มีนาคม – 16 

พฤษภาคม 2559***   

ระยะทาง 263 กม. 

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บ่าย จากนั นน าท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื อสินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam 

Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนสุรณ์สงครามเพื่อร าลึกถึงทหารที่เสียชีวิตใน

สงครามโลกครั งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็น

พระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝร่ังเศสเรืองอ านาจ 

ระยะทาง 264 กม. 

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชม. 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารพื นเมือง  

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN BLUE SQUARE HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง               อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ –  
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                                                   สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี ยวเข้าตามล าคลอง 

สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั งแต่

สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ 

น าเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สัมผัสและ

เรียนรู้พื นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั นยังได้มี

โอกาสเลือกซื อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น 

อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, 

PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD 

รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE 

,EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บ่าย น าเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) ให้

ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ 

และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจ าวันใน

งานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื อสินค้าของที่ระลึก 

 

 น าคณะเดินทางสู่ สนามบินสคิปโพล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี 

(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายใน

สนามบิน 

 

21.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EY78 

***คณะเดินทางวันที่ 9 เมษายน, 10 เมษายน, 11 เมษายน ออกเดินทาง 

เวลา 22.00 น. และถึงอาบูดาบเีวลา 06.50 น.*** 

 

วันที่แปดของการเดินทาง       อาบูดาบี – กรุงเทพฯ 

07.20 น. เดินทางถึงสนามบินอาบดุาบี เพือ่รอเปลี่ยนเคร่ือง  

10.25 น.  ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินอาบูดาบี เที่ยวบินที่ EY404 

***คณะเดินทางวันที่ 9 เมษายน, 10 เมษายน, 11 เมษายน ออกเดินทาง 

เวลา 10.10 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.50 น.*** 

 

19.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวัสดิภาพ   
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(ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่

เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกลเ้ค ียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกดิจากเหตุสดุวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ข้าเมือง รวมทั งในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน  าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถกูปฏเิสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มฉิะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

โปรแกรม : ฝรั่งเศส เบลเยีย่ม 

ลักเซมเบริ์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน 

            โดยสายการบินอาบูดาบี (EY) 
 

     ก าหนดการเดินทาง       29 เม.ย. – 6 พ.ค., 1 – 8 พ.ค., (เทศกาลดอกไม้)  

20 – 27 พ.ค. 2559  
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อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาทา่นละ 59,900.- 

ผู้ใหญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 59,900.- 

พักห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ 9,500.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 59,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(กรุณาอ่านข้อมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 
59,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน ลดท่านละ  23,000.- 

ในกรณีทมีีวีซา่แล้วหรือด าเนินการย่ืนวซี่าเอง 3,500.- 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยันได้กต่็อเมื่อที่น่ัง confirm เท่าน้ัน) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม ** 

 

ก าหนดการเดินทาง    22-29 เม.ย.2559 

อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาทา่นละ 63,900.- 

ผู้ใหญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 63,900.- 

พักห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ 9,500.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 63,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(กรุณาอ่านข้อมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 
63,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน ลดท่านละ  23,000.- 

ในกรณีทมีีวีซา่แล้วหรือด าเนินการย่ืนวซี่าเอง 3,500.- 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยันได้กต่็อเมื่อที่น่ัง confirm เท่าน้ัน) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม ** 

 

ก าหนดการเดินทาง    9-16, 10-17, 11-18 เม.ย. 2559   (เทศกาลดอกไม้) 
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อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาทา่นละ 69,900.- 

ผู้ใหญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 69,900.- 

พักห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ 9,500.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(กรุณาอ่านข้อมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 
63,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน ลดท่านละ  23,000.- 

ในกรณีทมีีวีซา่แล้วหรือด าเนินการย่ืนวซี่าเอง 3,500.- 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยันได้กต่็อเมื่อที่น่ัง confirm เท่าน้ัน) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม ** 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชั นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่่อ 

จะต้องไมเ่กินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงือ่นไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  

4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการ 

7. ลคา่ประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจา้หน้าที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
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  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 8.  ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก์) 

 9.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น 

10. คา่ทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาทเิช่น  ค่าเคร่ืองดื่มทีส่ั่งพิเศษ , คา่โทรศัพท ์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง,            

ค่าน  าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บปว่ยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเปา๋เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

4. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ต่อคน ต่อวัน : 8x2 = 16 ยูโร) 

6. ค่าบริการยกกระเปา๋ในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง 

 

 

เงื่อนไขการจอง 

1. ช าระเงินมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัช ีที่น่ังจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ าแลว้เท่าน้ัน 

2.  ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มอีายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวีซ่า ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลกิการจองทัวร์โดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ได้รับการยืนยันวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านที่ต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ทา่นตดิตอ่เจา้หน้าที่  

    ก่อนออกบัตรโดยสารทกุครั ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบ 

    คา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึ น 

  5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั งแบบหมู่คณะและย่ืน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจา้หน้าที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไมส่ะดวก

ในการเดินทางทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหน้าทัวร์มคีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทั งหมด 
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เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเหต 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใช้พาสปอร์ตเดินทาง ชว่งระหวา่งยื่นวซ่ีา หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ทา่นตอ้งแจ้งใหท้าง

บริษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของทา่น ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่่อนข้าง

นานและอาจไม่สามรถดึงเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรือศกึษาอยูเ่ทา่นั น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่ ากว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางตอ้งไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม ่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัท

ด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือ

เดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั นๆ 

และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเลม่ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 

1.   ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่่าจะด้วย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คา่มัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

2.   หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ทา่นไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ 

      ค่าใช้จา่ยตามทีเ่กดิขึ นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างน้อย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังตอ้งมีคณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญัหา เช่น   

      สามารถเปดิประตฉูุกเฉนิได้ (น  าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ทีม่ีปญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการให้ทีน่ั่ง Long leg ขึ นอยู่กับทางเจ้าหน้าทีเ่ชค็อินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทา่นั น 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
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1. แจ้งยกเลิกภายใน   45 วันกอ่นเดินทาง  เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 10,000 บาท 

2. แจ้งยกเลิกภายใน   30 วันกอ่นเดินทาง  เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 20,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกนอ้ยกว่า 20 วันกอ่นเดินทาง  เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์ 

4. แจ้งยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคา่ใช้จ่ายทั งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษทัฯก าหนดไว้ (30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณเีจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน

การเดินทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแตท่ั งนี ทา่นจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทตูฯ เรียกเกบ็  

7. กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ได้รับการอนุมัติวซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผา่น) และท่านได้ช าระคา่ทัวร์หรือมัดจ า

มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / คา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณวีีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

ทั้งหมด    

9. กรณวีีซ่าผา่นแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธ   วีซ่า หรือไม่ว่า

ด้วยสาเหตุใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัเก็บค่าใช้จา่ยจริงที่เกิดขึ นแล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไมว่่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพัก

แบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 

(Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ันกัน และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ทา่น อาจจะได้เป็น 1 เตียง

ใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเปน็ต้องแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหา

ได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เติมในกรณทีี่อาจมกีารแยกห้องพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมูิต่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ นมากและห้องพักในเมอืงเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรัต และไม่มี

อ่างอาบน  า ซึ่งขึ นอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั นๆ และหอ้งแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวีซา่เชงเก้น (ฝรั่งเศส) 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท าการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่า 

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุ

การใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด ฉีก

ขาด มีรอยขีดเขียน (ส าหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (ใช้รูปสพีื้นหลังขาว

เท่าน้ัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือ

เคร่ืองประดับ) สัดส่วนใบหน้าต้ังแต่ปลายคาง จนถึงศรีษะประมาณ 3 ซม.  

(กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูต

จะไม่รับรูปแบบนี  ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่) 

 

 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี)/ทะเบียนสมรส/ทะเบียน

หย่า/มรณะบัตร/ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)  พร้อมทั งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

4. หลกัฐานการเงิน  

- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้

เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่าน้ัน ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไม่ใช่ส าเนา

จากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า 

              สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจ า  

- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออก

ค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 3 เดือน 

  

5. หลักฐานการท างาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน)   
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- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯ เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมท างานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า ต้องสะกด ช่ือ-สกุล ให้ตรง

ตามหน้าพาสปอร์ต 

- กรณีเจ้าของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็น

กรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั ง เซ็นชื่อรับรองส าเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน) 

พร้อมทั งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ 

(สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยื่นวี

ซ่า) ต้องสะกดช่ือ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

 

 

6. กรณีเด็กไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย

ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมทั งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธแ์ละยินดีชดเชยคา่เสียหาย

ที่อาจจะเกิดขึ นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมทั งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์อะไรกันกับเด็ก โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้ง

ความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมทั งฉบับ

แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั งแนบ

สถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

***กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมกับเดินทางมา

สัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย 

 

7. เบอร์มือถือที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมอีเมล์ 
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8. กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้ถูกต้องด้วย เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่ต้องส่งให้กับทาง

สถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกแทนท่านได้ เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได้ 

 

9. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุก

เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
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แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซำ่เชงเกนประเทศฝรั่งเศส 
 

(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เนื่องจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน) 
 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………….…………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….……………………….……… 
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………….…………………….. 
5. สถานท่ีเกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………..…………..….…………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………..………….………… 
7. สัญชาติปัจจุบัน .................................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………….………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบียน)           แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า         แยกกันอยู่                           หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าเป็นเด็ก อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และท่ีอยู่ ผู้ปกครอง 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ที่อยู่ของผู้ขอวีซ่ำ 

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

    หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................................. 
10. อาชีพปัจจุบัน(หำกคำ้ขำย ให้ระบุด้วยวำ่ค้ำขำยอะไร เช่น ขำยเสื้อผ้ำ ขำยอำหำร เป็นต้น) 

........................................................................................................ 
13. ชื่อบริษัทหรือร้ำนค้ำ และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของ

สถำบันศึกษำ 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

            ไม่เคย 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                           หน้า 18 จาก 19 
       

รหสัโปรแกรมทวัร ์ FR BEL LUK8D-EY-W07 

 

     เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันท่ี........................................ ถึงวันท่ี.............................................. 

 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ ......................................................  

สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให้ 

   ช าระค่าท่ีพักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆ

ทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง
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เท่านั้น 

 


