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ฝร ัง่เศส - เบลเยีย่ม - ลกัเซมเบริก์  

เยอรมน ี- เนเธอรแ์ลนด ์   

8 วนั 5 คนื  
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 เที่ย วปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด ว้ยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เข้าชมความงดงามของ

พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อันยิง่ใหญ ่เยอืนจตัุรสักรองด์ปราซ (Grand Place) จัตรัุสที่

กล่าวขานว่าสวยที่ส ุด ในยุโรป ใจกลางกรุงบร ัสเซลส์ (Brussels)  ประเทศเบลเยี่ ยม (Belgium)             

แวะทักทายนอ้งเล็กของประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ทีล่กัเซมเบิรก์ (Luxembourg) กลางหบุเขาอันสวยงาม 

ตะลงึกับความยิง่ใหญแ่ละงดงามของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ลอ่งเรือเทีย่วอมัสเตอรด์มั 

(Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรีภาพ  

 
 

 ก าหนดการเดนิทาง               

                28 ก.ย.-5 ต.ค. / 5-12, 12-19 ต.ค., 26 ต.ค.-2 พ.ย. 2559 

       23-30 พ.ย. / 30 พ.ย.-7 ธ.ค. / 2-9, 7-14 ธ.ค. 2559 
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               [เทศกาลปีใหม]่ 27 ธ.ค.-3 ม.ค. 2560 / 29 ธ.ค.-5 ม.ค. 2560 

 

 

 

 

 

 

D1.กรุงเทพฯ   

D2.ดูไบ – ปารสี – หอไอเฟล – ลอ่งเรอืบาโตมุช 

D3.พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ช้อปป้ิง 

D4.ปารสี – บรสัเซลส ์– จตัุรสักรองดป์ลาสต ์

D5.บรสัเซลส ์– ลกัเซมเบริก์ – โคโลญ 

D6.โคโลญ – อมัสเตอรด์มั – จตัุรสัดมัสแควร ์

D7.อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอื – หมูบ่า้นกงัหนัลม – สนามบนิ 

D8.ดูไบ – กรุงเทพฯ 

 

วนัแรกของการเดนิทาง           กรุงเทพฯ   

18.30 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส์ โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

21.25 น. ออกเดนิทางสู่กรุงปารสี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เท ีย่วบนิที ่EK373 

***ต ัง้แตว่นัที ่1 พ.ย. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 20.35 น. และ

ถงึดูไบเวลา 00.50 น.*** 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง  ดูไบ – ปารสี – หอไอเฟล – มหาวิหารนอเตรอดาม  

                                           – ลอ่งเรอืบาโตมุช 

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครือ่ง   

04.10 น. ออกเดนิทางสู่กรุงปารสี ประเทศฝร่ังเศส โดยเทีย่วบนิ EK 71 

***ต ัง้แตว่นัที ่1 พ.ย. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 03.20 น. และ

ถงึปารสีเวลา 08.00 น.*** 
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09.30 น.
  

ถงึ สนามบินถึงทา่อากาศยานชารล์ เดอ โกลด์ ประเทศฝร ัง่เศส น าทา่น

ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถ ิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 

ช่ัวโมง) น าท่านเดนิทางสู่มหานครปารสี (Paris) เมืองหลวงของประเทศ

ฝร่ังเศส เมือ งที่ม ีมนต์เสน่ห์อัน เหลือลน้  ติดอั นดับ 1  ใน 10 ของโลกที่

นักท่องเท ีย่วอยากมาเยือนมากทีสุ่ด ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึง่ในศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลกที่ทรงดว้ยอิทธิพลของ

การเมือง การศกึษา บันเทงิ สื่อ แฟช่ัน วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารีส

เป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญที่สุดแห่งหนึง่ของโลก น าเท ี่ยวชมความงดงามของมหา

นครปารสี ผ่านชมความสวยงามของแม่น ้าแซนนท์ ีตั่ดผ่านใจกลางกรุงปารสี ขา้ม

สะพานสู่ เกาะเดอ ลา ซเิต  ้กลางแม่น ้าแซน ผ่านลานประวตัศิาสตร ์จตุัรสั

คองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ ี ่16 และพระนางมารี

อังตัวเนต ถูกตัดสนิประหารชีวติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวัิติฝร่ังเศส แลว้ผ่านเขา้สู่

ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัส

คองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเลยีน น าชมและถา่ยรูปคูก่บัประตูชยันโปเลียน 

(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก  

เอาสเ์ตอรล์ิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี 

ค.ศ.1836 แลว้จากนั้นน าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) 

สัญลักษณ์ท ีโ่ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสีดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟุต ซึง่สรา้ง

ขึน้ในปีค.ศ.1889 ท ีบ่รเิวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่  

ระยะทาง 27 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย จากน ัน้เขา้ชมมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) 

อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ามเลิศ โดดเด่นดว้ย

หอคอยคู่หนา้ทรงเหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสูงจากระดับพื้นดิน

ถงึ 96 เมตร เป็นสถานทีป่ระกอบพิธอีภิเษกสมรสระหว่างพระเจา้หลุยสท์ ี ่16 กับ

พระนางมารอีังตัวเนตต ์และยังเป็นจุดกโิลเมตรทีศู่นย์ของประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย 

จากนัน้น าท่านล่องเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไป

ตามแม่น ้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม

อันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้าเป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ท ีน่่า 

ประทับใจ    

ระยะทาง 18 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอื (หอยเอสคาโก)้  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL PONT DE SEVRES หรอืเทียบเท่า  

วนัที่สามของการเดนิทาง        พระราชวงัแวรซ์ายส ์–  พพิธิภณัฑน์ า้หอม –  ช้อปป้ิง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์         Ger Fran 56801-DEC-8D-EK-W07 

 จาก นั้น เดินทางสู่  เมือ งแวร์ซ ายส์  เพื่ อน าเข้าชมความงดงามของ

พระราชวงัแวรซ์ายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มไีกดท์อ้งถ ิน่บรรยาย

ในพระราชวัง) ท ีส่รา้งขึ้นตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ ี่ 14 ภายใน

ตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน 

ซึง่เป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์

หลวงประจ าพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอย่างวจิติรบรรจง,  หอ้งอพอลโล, 

หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่ ีความยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้ง

ทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย

สาส์นต่อพระเจา้หลุยสท์ ี่ 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทัง้ยังเป็นหอ้งที่ใชส้ าหรับจัดงาน

เลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยส์ท ี ่16, ชม

หอ้งบรรทมพระราชินีท ี่ตกแต่งอ ย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ

จักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ิ่งใหญ่ 

ระยะทาง 37 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท ี

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย น าท่านเขา้ชม พิพธิภณัฑน์ ้าหอม Fragonard พิพิธภัณฑ์ท ีจั่ดแสดงประวัติ

ความเป็นมาและจัดแสดงวิธกีารผลติน ้าหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลติน ้าหอม

ยี่หอ้ Fragonard ยี่หอ้น ้าหอมอันโด่งดัง ท ีม่ ีแหล่งผลติตน้ก าเนดิมาจากเมอืง 

Grasse เมืองทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมืองหลวงของโลกน ้าหอม โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

ก่อตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นที่อยู่เดิมของ นโปเลยีน โบนาปาร์ตที่ 3 

Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต่ละหอ้งจัดแสดงเรื่องราวเกีย่วกับบรรจุ

ภัณฑ์บรรจุน ้าหอมตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน  และบอกเล่าเรื่องราวการ

ผสมผสานกลิน่น ้าหอมใหม้เีอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝาก

จากปารีสที่ไม่ เหมือนใคร ท่ านสามารถเลือกซื้อน ้ าหอมจากโรงงานของ 

Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศัย น าท่านสู่ศูนย์กลางการชอ้ปป้ิง อสิระเลอืก

ซือ้สินคา้แฟช่ันราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น 

เครือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่

เต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีส

ทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซื้อ

สนิคา้ของสวสิจากร้าน Bucherer รา้นดังของสวสิ ท ีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุง

ปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกา

ยี่หอ้ดัง อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ระยะทาง 40 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ี

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL PONT DE SEVRES หรอื เทียบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง            ปารสี – บรสัเซลส ์–  อนุสรณ์อะโตเมีย่ม –  จตัุรสักรองดป์ลาสต ์
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่ านเดินทางสู่ก รุง บรสั เซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศ

เบลเยยีม สถานทีตั่ง้ส านักงานใหญ่องคก์ารสนธสัิญญาป้องกันแอตแลนตกิเหนอื 

หรือนาโต ้จากนั้นน าท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม 

(Atomium) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินคา้โลก“เอ็กซ์โป” เมือ่ปี 

ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตัล โดยขนาด

ใหญ่กว่าโมเลกุลของจรงิถงึ 165 พันลา้นเท่า  

ระยะทาง 312 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย จากนัน้เขา้สู่จัตุรัสกลางเมอืงจตุัรสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ท ีม่ชีือ่เสยีง

กล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึง่ในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่

สวยงามโดยรอบจัตุรัส น าชมและถ่ายรูปกับเมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซึ่ง

เป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผูส้รา้ง

ประวัติศาสตรแ์ละต านานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมา

หลากหลายต านาน เช่น มเีด็กชายชือ่จูเลยีนสกี มาพบสายชนวนระเบดิก าลังติด

ไฟ จงึปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึท ารูปแกะสลักนี้ 

เพื่อระลกึถงึความกลา้หาญ 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว)  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม HUSA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง           บรสัเซลส ์– ลกัเซมเบริก์ –  โคโลญ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่กรุงล ักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบริก์ นครรัฐที่ม ี

พื้นท ี่ขนาดเล็กทีสุ่ดแห่งหนึง่ของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่านเมืองเก่าแห่ง

ลักเซมเบริ์ก เมืองแห่งแกรนดด์ยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม 

ประตมิากรรมส ารดิของแกรนดดั์ชเชส  ชารล็์อตต ์ ศาลาว่าการเมอืง พระราชวังที่

ประทับของแกรนดด์ยุค  อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนตไ์มเคิล และป้อมปราการสมัย

โรมัน ชมววิทวิทัศนข์องเมอืงทีบ่า้นเรอืนตัง้เรยีงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิง่ 

ระยะทาง 213 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย ท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne)  เมอืงส าคัญรมิแม่น ้าไรน์ และเป็น

เมอืงใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมน ีศูนย์กลางทางการคา้ งานศลิปะ และ

อุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 4711 อันลอืชือ่  

ระยะทาง 174 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ขาหมูเยอรมนั)  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม LEONARDO HOTEL COLOGNE  หรอืเทยีบเทา่   

วนัที่หกของการเดนิทาง      โคโลญ – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์–  อมัสเตอรด์มั 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเท ีย่วชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเก่าสมัยโรมันเรอืงอ านาจ ถา่ยรูปกบัมหาวหิาร

โคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริม่ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มปัีญหา

ใหต้อ้งหยุดพักการก่อสรา้งไปบา้ง จงึตอ้งใชเ้วลากว่าหกรอ้ยปีจึงสรา้งเสร็จ

สมบูรณ์ และ สรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิต์

ศาสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญ่และสูงทีสุ่ดในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 

เมตร สรา้งเพื่ออุทศิใหนั้กบุญปีเตอร ์และพระแม่มาร ี  

ระยะทาง 263 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่ หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส์ (Zaanse Schans)    

ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับกังหันลม สัญลักษณ์ท ีส่ าคัญอย่างหนึง่ของชาว

ดัตช ์และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ ีใ่ชใ้ส่ในชวีติประจ าวัน

ในงานอาชพีต่างๆพรอ้มเชิญเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลึก แลว้น าท่านเดนิทางต่อสู่

กรุงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์

ระยะทาง 264 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก BEST WESTERN BLUE SQUARE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง      อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอื – จตัุรสัดมัสแควร ์ – สนามบนิ                        

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมเมอืงอัมสเตอรดั์มโดยการล่องเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามล าคลอง 

สัมผัสชวีติความเป็นอยู่ รวมทั ้งสภาพบา้นเรอืนเก่าแก่อันงดงามสบืทอดมาตัง้แต่

สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนยีภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมเีอกลักษณ์ 

น าเขา้ชมสถาบนัสอนการเจียระไนเพชรที่มชีื่อเสียงท่านจะไดสั้มผัสและ

เรยีนรูพ้ื้นฐานในการดูและการเจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้ ี

โอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อื่น 

อย่างนาฬิกายี่หอ้ดังมากมาย อาท ิเช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, 

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

รวมไปถึงนาฬิ กาแ ฟช่ัน อ ย่ าง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 

EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 จากนัน้น าท่านเดนิเท ีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ท ีบ่รเิวณจตุัรสัดมัสแควร ์(Dam 

Square) ศูนย์กลางของเมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพื่อร าลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติใน

สงครามโลกครัง้ท ี่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองทีห่ลุยส์ โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็น

พระราชวังหลวงในช่วงทีจั่กรพรรดนิโปเลยีนแห่งฝร่ังเศสเรอืงอ านาจ 
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 น าคณะเดินทางสู่ สนามบนิสคปิโพล  เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี 

(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ 

 

21.50 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 150 

***ต ัง้แตว่นัที ่1 พ.ย. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 22.00 น. และ

ถงึดูไบเวลา 07.35 น.*** 

 

วนัที่แปดของการเดนิทาง       ดูไบ –  กรุงเทพฯ 

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

09.40 น.  ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เท ีย่วบนิที ่EK 372 

***ต ัง้แตว่นัที ่1 พ.ย. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.35 น. และ

ถงึกรุงเทพฯเวลา 18.40 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที่ 27 ธ.ค.-3 ม.ค. 2560 ออกเดินทาง เที่ยวบนิที ่

EK370 เวลา 11.45 น. และถงึกรุงเทพฯเวลา 20.45 น.*** 

 

19.15 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยความสวัสดภิาพ   

(รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมืองที่เขา้พกั เช่น กรณี      

ที่เม ืองน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที่ใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ  1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : ฝร ัง่เศส เบลเยีย่ม 

ลกัเซมเบริก์ เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์  

8 วนั 5 คนื 

         โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ (EK) 
 

       ก าหนดการเดนิทาง                       28 ก.ย.-5 ต.ค. 2559 

                                                             5-12, 12-19 ต.ค., 26 ต.ค.-2 พ.ย. 2559 

                       23-30 พ.ย. / 30 พ.ย.-7 ธ.ค. / 2-9, 7-14 ธ.ค. 2559 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 60,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 60,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 60,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
60,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

       ก าหนดการเดนิทาง [เทศกาลปีใหม]่ 27 ธ.ค.-3 ม.ค. 2560 / 29 ธ.ค.-5 ม.ค. 2560 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 67,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์         Ger Fran 56801-DEC-8D-EK-W07 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 67,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,600.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 67,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
67,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  28,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 8.  ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

 9.  คา่ธรรมเนยีมวซี่าเขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. ค่าทปิพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 
11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
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อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย   

(โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 8x2 = 16 ยูโร หรอืประมาณ 800 บาท) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก

ในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 
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ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 
 

1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิซ่ีาได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

 

 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
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5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมใน

การมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่ืนค่าทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่ม ี

อ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่า TLS Contact 
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1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)  

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใสค่อน

แทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผู้เดนิทางออกคา่ใช้จา่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอม

ทรัพย ์ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น(รบกวนลกูคา้

ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ 

Statement เพือ่ใหอั้พเดทไม่เกนิ 15 วันหรืออยูใ่นเดอืนทีย่ ืน่วีซา่) 

- กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

              **สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจ า**  

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดือน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 
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- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา   

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย

ใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวซีา่ 

  

 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได ้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศฝร ั่งเศส 

 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทุกขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

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

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

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

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

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

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

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

7. สัญชาตปัิจจบัุน ................................สัญชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่         แยกกันอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผ่ ูส้มัครขอวีซา่เป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ใหใ้สช่ ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูข่องผู้ขอวีซา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

หมายเลขโทรศัพทม์ือถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบัุน (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เช่น ขายเสือ้ผ้า ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชื่อบรษิทัหรอืรา้นคา้ และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่
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ของสถาบนัศกึษา  

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

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

 

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไม่เคย 

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

 

 

 

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................  

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ ..................................................   

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

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    
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************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้  


