
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ปารีส – พระราชวังแวรซายส – ชอปปง ณ ถนนฌ็องเอลิเซ - ลาวัลเล เอาเลท  

  แรงส – มหาวิหารแหงแรงส – ดินองต – บรัสเซลล – บรูจ –เกนท – รอตเทอรดัม  

เดลฟ - หมูบานกีธูรน - อัมสเตอรดัม – หมูบานชาวประมงโวเลนดัม – ลองเรือกระจก 

กันยายน – ตุลาคม 2561 
ราคาเริ่มตน... 59,900 บาท 

(ไมรวมคาวีซา) 
 

วันเดินทาง: 26 ก.ย. – 3 ต.ค. 61, 12 – 19 ต.ค. 61 

TOUR CODE: AZBR04 



 

 
 

 

วันแรก กรุงเทพ – ไทเป  

09.30 น.  พบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่ เคานเตอรสายการบินอีวีเอ (BR)  แถว Q  (Row Q)  ประตูทางเขาที่ 8  

อาคารผูโดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ 

16.25 น. ออกเดินทางสูกรุงไทเป ประเทศไตหวัน ดวยเที่ยวบิน BR068 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง) 

เพลิดเพลินกับความบันเทิง อาทิ ภาพยนตร และเพลง ผานจอทีวีสวนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ

อาหารเย็น ระหวางเที่ยวบินสูกรุงไทเป 

21.15 น. เดินทางถึงกรุงไทเป เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 

23.40 น.        ออกเดินทางสูกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสดวยเที่ยวบิน BR87  (ใชเวลาบินประมาณ 13.50 ชั่วโมง) 
 

 

วันที่สอง ปารีส – พระราชวังแวรซายส – ลองเรือบาโตมูซ – ชอปปง ณ ฌ็องเอลิเซ  
 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินชาลสเดอโกว (CDG) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  และนําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากร 

 นําทานเขาชม พระราชวังแวรซายส (Palace of  Versaille) พระราชวังถูกสรางขึ้นในสมัยพระเจาหลุยสที่ 13 

แหงฝรั่งเศสซึ่งในชวงแรกถูกสรางขึ้นเปนกระทอมสําหรับพักพิงเพื่อลาสัตว จากนั้นพระเจาหลุยสที่ 14 แหง

ฝรั่งเศสมีความประสงคที่จะสรางพระราชวังแหงใหมในบริเวณนี้เพื่อเปนศูนยกลางในการปกครองของ

พระองค ซึ่งตัวพระราชวังนั้นสรางดวยหินออนสีขาว และตกแตงดวยเครื่องประดับที่งดงามตระการตารวมถึง

ภาพเขียนที่มีชื่อเสียง จึงทําใหพระราชวังแวรซายสเปนพระราชวังที่ยิงใหญและสวยงามแหงหนึ่งของโลก             

จนถูกยกใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคปจจุบัน  
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 

บาย นําทานถายรูปคูกับ พิพิธภัณฑลูฟ (Louvre Musuem) ถูกสรางขึ้นเปนพระราชวังลูฟในศตวรรษที่ 12 และถูก

ใชเปนปอมปราการของพระเจาฟลิปที่ 2 ตามสถาปตยกรรมแบบยุคกลาง กอนที่ตอเติมดวยสถาปตยกรรม

แบบ เรเนซองกและเบอรบอนในชวงศตวรรษที่ 17 และยังใชเปนพระราชวัง กอนที่จะถูกปรับเปลี่ยนเปน

พิพิธภัณฑเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ปค.ศ. 1793 ที่รวบรวมภาพวาด ศิลปกรรม และสถาปตยกรรม นอกจากนี้

ยังรวบรวมโบราณวัตถุที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร นอกจากนี้พิพิธภัณฑแหงนี้ยังถูกใชเปนสถานที่ถาย

ภาพยนตรเรื่อง ดาวินชี โคด อีกดวย ปจจุบันพิพิธภัณฑแหงนี้เปนหนึ่งในพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดและอนุสรณ

สถานที่ใหญที่สุดในโลกอีกดวย จากนั้นนําทานชอปปงสินคาปลอดภาษี ณ รานสินคาปลอดภาษี BENLUX 

ที่มีสินคาใหทานเลือกสรรมากมายอาทิ เครื่องสําอาง น้ําหอม เครื่องหนัง เปนตน ซึ่งมีใหทานเลือกซื้ออยางจุ



 

 
 

ใจ   อิสระใหทานช็อปปง ณ ถนนฌ็องเอลิเซ (Champ Elysees) ถนนที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดใน

กรุงปารีสจัดเปนยานการคาที่ครบครัน มีทั้งโรงละคร คาเฟ และรานคาหรูๆ มากมาย สองขางทางมีตนเกาลัด

ที่ตกแตงอยางสวยงามปลูกเรียงราย ชื่อฌ็องเอลิเซ จึงเปนที่มาของชื่อถนนนั่นเอง 
 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก  Novotel Paris Est **** หรือเทียบเทา   
 

วันที่สาม ลาวัลเล เอาเลท - แรงส – มหาวิหารแหงแรงส  
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 ทานเดินทางสู ลาวัลเลเอาเลท (La Valle Outlet) (ระยะทาง 40 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 

เอาทเล็ทที่รวมเอาแบรนดชั้นนําตางๆมากกวา 110 แบรนด อาทิ GERARD DAREL, GUESS, JIMMY 

CHOO, MICHAEL KORS, SMITH PAUL, SANDRO, TOD’S, ZADIG & VOLTAIRE, CARVEN, ERIC 

BOMPARD, PAUL & JOE, SONIA RYKIEL, SUPERDRY , UGG, VICOMTE A และ LONGCHAMP อิสระ

ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
. 

กลางวัน อิสระใหทานรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา 
 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองแรงส (Reims) (ระยะทาง 110 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยูทางทาง

ตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสในแควนชองปาญ-อารเดน เปนเมืองที่มีความสําคัญอยางมากใน

ประวัติศาสตรฝรั่งเศสอยางมากตั้งแตสมัยจักพรรดิโครวิสแหงฝรั่งเศสที่มาทําพิธีราชาภิเษกที่เมืองแหงนี้

จนกระทั่งสืบตอมาจนเปนประเพณีของราชวงคตางๆ นําทานเขาชม มหาวิหารแหงแรงส (Reims Cathedral) 

มหาวิหารที่ถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ 5 เพื่อเปนที่อยูของอารคบิชอปแหงแรงส กอนที่จะมีการตอเติมและ

ตกแตงตามสถาปตยกรรมแบบโกธิคในศตวรรษที่ 13 จนทําใหโบสถแหงนี้มีความสวยงามเปนอยางมากใน

สมัยยุคกลาง นอกจากยังถูกใชเปนสถานที่ในการทําพิธีราชาภิเษกกษัตริยแหงฝรั่งเศสนับตั้งแตน้ันจนกระทั่ง

สิ้นสุดอาณาจักรแฟรงค แตทวามหาวิหารแหงนี้ไดถูกทําลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 แตก็ไดรับความ

ชวยเหลือจากหลายหนวยงานจนกระทั่งมูลนิธิROKEFELLER เขามาชวยเหลือดานเงินทุนจนบรูณะสําเร็จ 

จนกระทั่งกลับมาสวยงามและเดนเปนสงาอยูใจกลางเมืองแรงสแหงนี้ จนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก

จากองคกรยูเนสโกในปค.ศ. 1991  
 

ค่ํา         รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น  

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Novotel Reims Tinqueux **** หรือเทียบเทา   
 



 

 
 

วันที่สี ่ ดินองต – บรัสเซลล 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองดินองต (Dinant) (ระยะทาง 157 ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กที่

ตั้งอยูริมแมน้ํา Meuse ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศเบลเยี่ยม อันมีบรรยากาศของดนตรีแจส

ผสมผสานอยูกับชีวิตคนที่นี่ เนื่องจากเปนเมืองเกิดของ Adolphe Sax ผูใหกําเนิดเครื่องดนตรีแซกโซโฟน นํา

ทานถายรูปคูกับโบสถแหงดินองต (Norte Dame De Dinant) โบสถสไตลโกธิกที่สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่13 

มีหอคอยรูปหัวหอมอันเปนเอกลักษณ สะพานที่ถูกสรางขี้น จากนั้นอิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมเมือง และเก็บ

ภาพความประทับใจ  
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองบรัสเซลล (Brussels) (ระยะทาง 99 ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)            

เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม เปนเมืองที่มี่ความสําคัญมากทางดานการเมือง อีกทั้งยังเปนที่ต้ังขององคกร

สําคัญตางๆ อาทิ NATO และสภาแหงชาติยุโรปจึงทําใหเมืองแหงนี้มีถูกเรียกวา เมืองหลวงแหงยุโรป               

นําทานถายรูปกับอะตอมเมี่ยม (Atomium) ที่มีสถาปตยกรรมรูปทรงอะตอมสูง 102 เมตร กอสรางใน

รูปทรงที่เปนโมเลกุลเหล็กใสจากงานยูนิเวอรแซล เอ็กซิบิชั่น ในป ค.ศ.1958 จากนั้นนําทานเขาสู จตุรัส

กรองดปลาซ (Grand Place of Brussels) ถือเปนหัวใจสําคัญของเมืองบรัสเซลส (Brussels) ซึ่งชาวเบล

เยี่ยมยกยองใหวาเปน จตุรัสที่งดงามที่สุดในโลก เปนกลุมอาคารที่สรางดวยสถาปตยกรรมทั้งบารอก 

โกธิค นีโอ-โกธิค และเปนสถานที่ซึ่งองคกรยูเนสโกยกยองใหเปนมรดกโลกตั้งแตป ค.ศ.1983 นําทาน

แวะถายรูปกับ แมนเนคิน พิส (Manneken Pis) หรือหนูนอยยืนฉี่ คือ น้ําพุเล็กๆที่ตั้งอยูตรงหัวมุมตึกราน

ขายช็อกโกแลต มีรูปปนทองแดงของเด็กผูชายกําลังยืนฉี่ พนเปนสายน้ําพุออกมา หนาตาสบายอกสบาย

ใจ ตํานานมีอยูวา เมื่อครั้งที่กรุงบรัสเซลสยังตกอยูในการทําสงคราม และถูกฝายตรงขามแอบนําระเบิด

มาวางไวที ่กําแพงเมือง เพื ่อการโจมตี แตมีเด็กนอยนามวา จูเลียนสกี (Julianske) ไปพบสายชนวน

ระเบิดที ่กําลังติดไฟ จึงปสสาวะรดทําใหสามารถปองกันเมืองบรัสเซลสทั ้งเมืองไวได ชาวเมืองจึง

แกะสลักรูปปนไวเพื่อเปนตัวแทนในการยกยองและระลึกถึงความกลาหาญ จากนั้นอิสระใหทานเก็บภาพ

ความประทับใจ และเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พกั Ramada Brussels Woluwe *** หรือ  Van der Valk Hotel Narareth **** หรือเทียบเทา 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

วันที่หา  บรูจ – เกนท 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองบรูจจ (Bruges) (ระยะทาง 101 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)  เมืองริม

ชายฝงทะเลที่โดงดังเมืองหนึ่งของประเทศเบลเยียม เมืองนี้ถูกลอมรอบดวยคูเมืองถึงสองชั้น ซึ่งนาจะเปน

การปองกันขาศึกศัตรูในสมัยกอนวิธีหนึ่ง ในปจจุบัน บานเรือน อาคาร และโบสถ ยังคงรูปแบบสถาปตยกรรม

แบบเดิมคือ เฟลมมิช และเรเนซองก ที่ดูวิจิตรสวยงามดุจดั่งมนตขลัง นําทานเขาชมโบสถพระแมมารี 

(Church of Our lady) โบสถแหงนี้สรางขึ้นในปค.ศ. 1230  และมีหอคอยสูงประมาณ 112 เมตร นอกจากนี้

หามพลาดชมประติมากรรมแกะสลักจากหินออนที่ดูวิจิตร และงดงามชื่อวา “Madonna & Child” จาก

การรังสรรคโดยศิลปนชื่อกองโลกชาวอิตาลี ไมเคิล แองเจโล นําทานเดินทางสูจัตุรัสเมืองเกา เพื่อนําทาน

ถายรูปคูกับหอระฆัง และศาลาวาการเมืองบรูจจ (Belfry & Halle) ศาลาวาการ และหอระฆังแหงนี้ถูกสราง

ขึ้นในปค.ศ. 1248 หอระฆังแหงนี้มีความสูงประมาณ 83 เมตร และมีระฆังอยูประมาณ 47 อันที่ยังคงอยูบน

หอระฆัง ปจจุบันที่แหงนี้เปรียบเสมือนเปนสัญลักษณของเมืองบรูจจแหงนี้ นําทานเดินทางสูเมืองเกนท 

(Ghent) (ระยะทาง 51 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  เมืองเกาโบราณที่มีประวัติศาสตรอัน

ยาวนาน และเปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญในชวงปฏิวัติอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเปนเมืองที่มั่งคั่งมาก ปจจุบันเปน

เมืองทา และเมืองทองเที่ยวที่มีนักทักทองเที่ยวเดินทางมากมายแวะเวียนมาทองเที่ยว 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 

บาย นําทานเขาชมมหาวิหารเซนต บราโว (St. Bravo Cathedral) สรางขึ้นในสมัยพระเจาชารลส ที่ 5 เปน

ศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดับประดาดวยกระจกสีและแทนบูชารวมไปถึงงานจิตรกรรมและ

ประติมากรรมที่มีคาหลายชิ้น ทั้งผลงานประติมากรรมหินออนแบบบาโรค และธรรมาสนหรือแทนสําหรับ

เทศนาสั่งสอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโค งดงามมาก จากนั้นนําทานถายรูปกับสะพานเซนต มิเชล 

(St. Michael’s bridge) ตรงนี้จะเปนจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง เปนจุดบรรจบกันของแมน้ํา 2 

สาย คือ แมน้ําเชลดท และแมน้ําลิส ที่ซึ่งชาวเกนทตั้งถิ่นฐานเมื่อกวาพันปกอน อิสระใหทานไดถายภาพ

ตามอัธยาศัย นําทานเดินทางสูเมืองรอตเตอรดัม (Rotterdam) (ระยะทาง 151 ก.ม. ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองทาหลักของประเทศเนเธอรแลนด และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศ 

อีกทั้งยังเปนเมืองที่นักทองเที่ยวแวะเวียนมาชมสถาปตยกรรมสมัยใหม จนทําใหการทองเที่ยวเนเธอรแลนด

สงเสริมใหเมืองแหงนี้เปน “เมืองแหงสถาปตยกรรม” ในปค.ศ. 2007 จากนั้นนําทานเดินทางสูมารเกต

ฮอล (Market Hall หรือ Markthal) ตลาดแนวคิดใหมที่ตั้งอยูใจกลางเมืองรอตเตอรดัม โดยจุดเดนของตลาด

คืออาคารทรงเกือกมา และมีเพดานและผนังเปนภาพของปลา ผลไมและผักนานาชนิด นอกจากตลาดแหงนี้



 

 
 

ยังมีรานคามากมายซึ่งจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม และของใชตางๆ ใหกับผูคนทั่วไป รวมไปผูอาศัย และผูที่

ทํางานในอาคารรูปทรงเกือกมานี่อีกดวย โดยตลาดและอาหารแหงนี้ไดเปดใหบริการในวันที่ 1 ตุลาคม ปค.ศ. 

2014 โดยมีพระราชินีแมกซิมา แหงเนเธอรแลนด ทรงเปนประธานในพิธีเปด  
 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก NH Atlanta Rotenburg **** หรือเทียบเทา  
 
 

วันที่หก เดลฟท - หมูบานกีธูรน – หมูบานชาวประมง - อัมสเตอรดัม 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองเดลฟท (Delft) (ระยะทางประมาณ 18 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมือง

ขนาดเล็กที่ไมอยูไมไกลจากเมืองรอตเตอรดัม อันโดดเดนดวยอาคาร และบานเรือนยุคเรเนซองก อีกทั้งยัง

เปนเมืองแหงประวัติศาสตร และโบราณสถานที่สําคัญของประเทศเนเธอรแลนด นอกจากนี้ยังเปนเมืองที่มี

ชื่อเสียงสําคัญทางดานการทําเครื่องลายครามสีน้ําเงิน หรือ เดลฟทแวร (Delftware) นําทานถายรูปคูกับ

ศาลาวาการเมือง (Town Hall) อาคารสไตลเรเนซองกที่ออกแบบ และคุมการสรางโดย Hendri k de Keyser 

ถึงแมปจจุบันจะถูกตอเติม แตก็ยังคงความงดงามสไตลเรเนซองกเอาไว  นําทานเขาชมวิหารแหงเดลฟท 

(Delft Cathedral หรือ Nieuwe Kerk) วิหารศาสนาคริสต นิกายโปรเตสแตนทที่มีประวัติศาสตรมาอยาง

ยาวนาน และเชื่อมโยงกับราชวงศออเรนจ แหงเนเธอรแลนด อีกทั้งวิหารแหงนี้ยังมีหอระฆังที่สูงที่สุดเปน

อันดับ 2 ของประเทศเนเธอรแลนดอีกดวย  นําทานเดินทางสูหมูบานกีธูรน (Giethoorn Village) (ระยะทาง

ประมาณ 190 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  เปนหมูบานเล็ก ๆ ตั้งอยูระหวางเมือง Zwolle 

และ Steenwiik ประเทศเนเธอรแลนด โดยไดรับฉายาวาเปนหมูบานไรถนน เพราะผูคนที่นี่จะสัญจรกันทาง

เรือ จึงมีคูคลองเล็กๆ ลัดเลาะอยูรอบหมูบาน  จึงทําใหบานทุกหลังก็จะมีเรือเปนพาหนะประจําครัวเรือน

นั่นเอง ดังนั้นหมูบานแหงนี้ไดรับสมญานามวา “เวนิสแหงเนเธอรแลนด”  
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิน่ 
 

บาย นําทานลองเรือชมความนารักของหมูบานกีธูรน หรือเวนิสแหงเนเธอรแลนด พรอมเก็บภาพความประทับใจ 

นําทานเดินทางสูเมืองโวเลนดัม (Volendam) (ระยะทางประมาณ 21 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 

นาที)  เปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศเนเธอรแลนด เปน

เมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเดนในเรื่องของทา เรือและหมูบานชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึง

ลักษณะการแตงกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช ซึ่งแนนอนวาปจจุบันยังคงไดรับการอนุรักษเอาไวเปนอยาง

ด ี              อิสระใหทานไดเดินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย นําทานเดินทางตอสู เมืองอัมสเตอรดัม 



 

 
 

(Amsterdam) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั ่วโมง) เมืองหลวงของ

เนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝงแมน้ําอัมสเทล (Amstel) ซึ ่งไดชื ่อวามีลําคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 

คลองดวยก ัน  เม ืองนี ้เ ริ ่มก อตั ้งประมาณคร ิสตศตวรรษที ่ 12 ป จจ ุบ ัน เป นเม ืองที ่ใหญที ่ส ุดของ

เนเธอรแลนด  
 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Van der Valk A4 Schiphol **** หรือเทียบเทา  
 

วันที่เจ็ด ลองเรือกระจก – ชมโรงงานเพชร – อัมสเตอรดัม 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานลองเรือกระจก ชมชีวิตความเปนอยูชาวดัชต ที่สรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 17 อันมีเอกลักษณพิเศษ

เปนอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยูชั้นบนสุดของตัวอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน นําทานเขาชม

โรงงานเจียระไนเพชรRoyal Coster (Diamond Factory) ซึ่งเปนรานจําหนาย และโรงงานผลิตเพชรอันลือชื่อ

ของประเทศเนเธอรแลนดที่ดําเนินกิจการมาแลวตั้งแตปค.ศ. 1840 ทานจะไดเพลิดเพลินไปกับประวัติความ

เปนมาของเพชร รวมไปถึงการเรียนรูวิธีเลือกสรรเพชร และการเจียระไนจากทีมงานอันมากประสบการณของ

โรงงานแหงนี้ 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิน่ 
 

บาย นําทานเดินทางสู บริเวณจตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึก

ถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2   จากนั้นอิสระใหทานชอปปง ณ Kalverstraat ถนนช็อปปงชื่อดัง

ของเมืองอัมสเตอรดัม ที่มีแบรนดชั้นนํามากมายเชน H&M, Zara, Mango และ Espirit เปนตน 

18.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินอัมสเตอรดัมสคิปโฮล (Amsterdam Airport Schiphol) มีเวลาใหทานไดทําคืน

ภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินคาตางๆ ณ รานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ BR076 (ใชเวลาในการเดินทาง 11 ชั่วโมง) 

 

วันที่แปด กรุงเทพฯ 

13.40 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  

      
 

 



 

 
 

8 วัน 5 คนื ฝรัง่เศส – เบลเยี่ยม – เนเธอรแลนด 
 

อัตราคาบริการ  (บาท) กันยายน – ตุลาคม 61 

ราคาผูใหญ พักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน 59,900 

ราคาเด็กอายุไมเกิน 7 - 11 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน (เสริมเตียง) 56,900 

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 - 6 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมเสริมเตียง) 53,900 

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมเสริมเตียง) โปรดสอบถาม 

พักเดี่ยวทานละ 11,000 

ราคาที่นั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) เริ่มตนที่ทานละ 
(BKK-CDG//AMS-BKK) 

75,000 

ราคาทัวรไมรวมตั๋ว (Land Only) 

(BKK-CDG//AMS-BKK) 

39,900 

คาวีซาเชงเกน (ประเทศฝรั่งเศส) ประมาณ 3,500 

 

หมายเหตุ: (คิด ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2561) 

 ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยืนยันเทานั้น  

 หากคณะเดินทางไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเพิ่มทานละ 3,000 บาท 
 

โปรแกรมทองเที่ยวประเทศฝร่ังเศส – เบลเยี่ยม - เนเธอรแลนด (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนกัทองเที่ยวโดยสายการบินอีวีเอ (EVA) (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 30 กก./ทาน) 

 คาภาษีสนามบิน,คาภาษีน้ํามัน,คาประกันภัยทางอากาศ 

 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 

บาท กรมธรรมนั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว (เงื่อนไขตามกรรม) (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่

อายุเกิน 85 ป) หมายเหตุ: หากทานตองการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุมครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหาย

หรือเกิดความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตาม

เอกสารที่เจาหนาที่ฝายขายไดจัดสงให  

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน 

  คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว (หมายเหตุ *รถใชได 12 ชั่วโมง/วัน), คาเขาชม

สถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 



 

 
 

 เจาหนาที่ (ผูนําเที่ยวไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อัตรานี้ไมรวมถึง 

 คาทิปพนักงานขับรถ ทานละ 2 ยูโร / ทาน / วัน (คิดเปน 6 วัน เทากับ 12 ยูโร) 

 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 3 ยูโร / ทาน / วัน (คิดเปน 8 วัน เทากับ 24 ยูโร) 

 น้ําด่ืมบนรถ 

 คาทิปพนักงานยกกระเปาเดินทางและสัมภาระประจําโรงแรม (เพื่อปองกันการสูญหาย ควรดูแลกระเปาดวยตัวทาน

เอง) 

 คาวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ คาเคร่ืองดื่มมินิบาร และคาใชจายอื่นๆท่ีไมไดระบุ 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 

เงือ่นไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจํา งวดท่ี 1: สํารองที่นั่งจาย 30,000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนั

กรุปเดินทาง 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระคาบริการสวนที่เหลือ งวดที่ 2: ชําระสวนที่เหลือ 30 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง 

กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฎิเสธการ

จายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา

เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง จะตองสงแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงการ

ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ ผูมีชื่อในเอกสารการจอง 

จะตองสงแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน

คาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการ

ตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่นไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว (หากไมไดมีการยื่นวซีา

ลวงหนา) (สงกรานต-ปใหม 60 วัน) 



 

 
 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท + คาวีซา (ถามี)  (สงกรานต-ปใหม 44-59 วัน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-30 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท + คาใชจายอ่ืน (ถามี) (สงกรานต-ปใหม 20-43 วัน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 4-9 วัน หักคาใชจาย 50-75% ของคาทัวร (สงกรานต-ปใหม 4-19วัน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-3 วัน หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร 

 ผูเดินทางที่ไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากการย่ืนเอกสารปลอม หักคาใชจาย 100%  

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด 

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา

เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 ทาน 
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด 

หรือถูกการปฏิเสธการเขา – ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด

ใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจง

ใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนการเดินทาง แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่

จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางไดทางเรายินดีท่ีจะ

ใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา นําหนา ชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิไดสงหนาหนังสือเดินทาง

ใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา หรือกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่เปนฝายสงขอมูลมาผิดพลาดเองใหกับ

ทางบริษัทเรา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลอง กับ สถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว

สวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว ที่มิไดเกิดจาก

ความผิดของบริษัท เชนภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหาย 

หรือความเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 



 

 
 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัว

เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวน แตมีเอกสารลงนามโดย

ผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

 
 

ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน เปด

หองพัก เปน 2 หองจะสะดวกกับทานมากกวา 

 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได 

 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 

กก.  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ

ลวงหนา อยางนอย 30 วัน กอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานมีขอจํากัดในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนากับเจาหนาที่ฝายขาย 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสาย              

การบิน  การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาต ิ การกอจลาจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึง

และรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด  

 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไมสามารถที่จะเรียกรอง

เงินคืน ในกรณีที่ทานปฎิ เสธหรือสละสิทธิ์  ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให  ยกเวนทานไดทําการตกลง                                

หรือแจงใหทราบ กอนเดินทางลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ ยกเวนกรณีฉุกเฉิน 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทาน

ชําระมาแลว  หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           

เขาเมือง  

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ             

หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของทานมีบุคคลดังตอไปนี้รวมเดินทาง ทางคณะญาติจะตองดูแลและชวยเหลือดวยตนเอง 

1. บุคคลที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ 

2.  ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร ไมเทา หรือ เครื่องมือตางๆในการพยุงตัว 



 

 
 

3. เด็กที่มี่อายุไมระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ 

(เนื่องจากหัวหนาทัวร อาจจะดูแลบุคคลดังกลาวขางตนไดไมทั่วถึง) 
 

ตั๋วเครื่องบิน  

การเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และ

ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เทานั้น (ในกรณีที่ต๋ัวเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

หมายเหตุ: หากทานเดินทางจากตางจังหวัดและมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจงเจาหนาที่ฝายขายกอน

เพื่อไดรับเอกสารยืนยันวากรุปทัวรนั้น สามารถออกเดินทางได กอนออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล 

หากทานเปนสมาชิกสะสมไมลของกลุมพันธมิตรสตาร อัลไลแอนซ(Star Alliance) ทานสามารถสะสมไมลกับสายการบิน

สวิสแอรได อาทิ รอยัล ออคิดพลัส สวนไมล แอนด สไมล (Mile and More) สามารถสะสมไมลได 100% 
 

โรงแรมและหอง  

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3ทาน/ 3เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน  ซึ่ง

อาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ

ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน  

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เปนตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยาง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่



 

 
 

เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวาง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถึงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได 

และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ  

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของ

สายการบินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวาง  

( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา

มาตราฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจาย

ในน้ําหนักสวนที่เกิน 

 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
 

สถานท่ีเขาชม 

 โปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้นปดทําการ 

หรือปดโดยมิไดแจงลวงหนา ทางบริษัทฯจะคืนเงินคาเขาชมตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น หรือสลับโปรแกรม

เพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาว แตเหตุมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทาน

ไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทานเนื่องจากไดชําระคาเขาชมไปแลว 
 

การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย (Lost) 

 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเปา

จริง ทั้งนี้จะชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดังนั้นจึงไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 

 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการ

เดินทางที่บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ



 

 
 

จะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนัก

กระเปา คูณ ดวยคาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบ

ใหญ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทานั้น 

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังนั้น

ทานตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน 

 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจํา ทางบริษัทถือวาทาน

ไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไวขางตนแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยื่นวีซาเชงเกน ประเทศฝรั่งเศส 

         (ระยะเวลาการพิจารณาวีซาประมาณ 5-10 วันทํา

การ) 
1. หนังสือเดินทางจะตองมีอายุใชงานเกิน 6 เดือนขึ้นไป 
2. รูปถายขนาด 35 X 45 มม.  จํานวน 2 ใบ พื้นฉากหลังสีขาว หามมีเงา หามสวมแวนสายตา และจอตอง

มีความคมชัด และถายไวไมเกิน 6 เดือน (สําหรับทานสุภาพสตรี ภาพถายตองเปดผมใหเห็นใบหูทั้ง

สองขางใหชัดเจน) 
ตัวอยางรูปที่ใชในการยื่นวีซา 

 

 
 

3. สําเนาทะเบียนบาน/ สําเนาทะเบียนสมรส/ สําเนาใบมรณะบัตร 

4. สําเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี) 

5. หลักฐานการทํางาน 

 หากทานเปนเจาของกิจการ – สําเนาจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายชื่อของทานในคณะกรรมการ
บริษัท (หนังสือตองออกไมเกิน 3 เดือน กอนวันไปยื่นวีซา) 

 หากทานเปนเจาของรานคา – สําเนาจดทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อทานเปนเจาของรานคา 



 

 
 

 หากทานเปนพนักงานบริษัท – ตองใหทางนายจางหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการทํางาน 
ที่ระบุตําแหนง ระยะเวลาการจางงาน และเงินเดือน พิมพเปนภาษาอังกฤษ (จะตองออก

หนังสืออไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา) 

 หากทานเปนขาราชการ – ตองขอหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานของทาน พิมพเปน
ภาษาอังกฤษ (จะตองออกหนังสืออไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา) 

 หากทานเปนเจาของกิจการที่ไมการจดทะเบียน – จะตองทําหนังสือรับรองตัวเอง พิมพเปน
ภาษาอังกฤษ พรอมทั้งเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเชน สําเนาการเชาพื้นที่ เปนตน (บางกรณี

กรุณาติดตอเจาหนาที่ แผนกวีซา เพื่อขอคําปรีกษากอนการยื่นวีซา) 
 

 

กรณีเด็กที่มีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ จะตองเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
1. สําเนาสูติบัตร 

2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาวาขณะน้ันกําลังศีกษาอยูชั้นใด 

3. ขอหนังสือยินยอมจากเขต (กรณีที่ไมไดเดินทางทั้งครอบครัว) 

 หากเดินทางกับผูอื่นที่มิใชบิดามารดา จะตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขต

หรืออําเภอเทานั้น และใหระบุวาเดินทางกับใคร และมีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

 หากเดินทางกับบิดา มารดาจะตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออําเภอ

เทานั้น และระบุวามารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 

 หากเดินทางกับมารดา บิดาจะตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออําเภอ

เทานั้น และระบุวาบิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 
 

 

6. หลักฐานการเงิน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เปนภาษาอังกฤษ 

 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุวา To whom it may concern (ซึ่งไมระบุ

สถานทูต)พรอมชื่อเจาของบัญชี ที่ออกจากธนาคารและใชฉบับจริงในการยื่นเทานั้น ซึ่งตองทํา
กอนการยื่นวีซาอยางนอย 15 วัน 

 สเตทเมนบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 เดือน  
ที่มีการปรับสมุดกอนหนาวันนัดยื่นวีซาอยางนอย 7 วัน สมมุติวาทานมีคิวยื่นวีซา 7 ธันวาคม 

ทานจะตองมียอดการปรับสมุดครั้งลาสุด ในวันที่ 1 ธันวาคมเปนครั้งสุดทาย 

กรณีบัญชีฝากประจํา 

 สําเนาบัญชีฝากประจํา จะตองมีวันครบกําหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แตทานตอง

แนบบัญชี                ออมทรัพยมาดวย 
การรับรองการเงิน 



 

 
 

จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดดานบน ตองระบุชื่อเจาเของบัญชี และตอง

ระบุชื่อผูถูกรับรองในจดหมายดวย  

 หากเปนครอบครัวเดียวกัน ทานจะตองแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธของเจาของบัญชีและ
ตัวทาน อาทิ สําเนาทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาสูติบัตร เปนตน 

 หากเปนนายจางรับรองการเงินใหลูกจาง กรุณาใหธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุชื่อนายจาง 

และชื่อลูกจางท่ีนายจางรับรองคาใชจายให 
หมายเหตุ:  

 ยอดเงินจะตองมีไมต่ํากวา 100,000 บาท ตอการยื่นวีซา 1 ทาน สําหรับบัญชีออมทรัพยตองมี
การเดินบัญชีอยางสม่ําเสมอ 

 หากบัญชีของทานมีการเดินบัญชีไมตอเนื่องจะตองใช สําเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่
ออกโดยธนาคารทุกกรณ ี

 สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี 
 

7. ทางบริษัทขอความรวมมือทุกทานไปสัมภาษณ และสแกนน้ิวตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งทางบริษัทจะ                       

สงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการยื่นวีซา  

8. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต เพื่อทําการ
ยกเลิกวีซา                                      ของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะมีการบันทึก

ในนามบริษัทเพื่อเปนการเก็บสถิติ 

9. ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการยื่นวีซาใหกับผูสมัครทุกกรณี  

 

 


