
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WONDERFUL EUROPE 
TULIP FESTIVAL 2020 

ฝร่ังเศส เบลเยยีม เนเธอร์แลนด์ 7 วนั 4 คนื 
 
 

 

❖ เทศกาลดอกไม้แห่งเนเธอร์แลนด์ ณ สวนเคอเคนฮอฟ ดังระดับโลก 1 ปีมคีร้ัง  
❖ ล่องเรือบาโตมูซ ชมความงามสองฟากฝ่ังแม่น ้าแซน / ชมหอไอเฟล 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
❖ ล่องเรือหลงัคากระจก ชมเมืองอมัสเตอร์ดัม สมญานาม “เวนิสทางเหนือของยุโรป” 
❖ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวดัชต์อย่างแท้จริงท่ีหมู่บ้านกงัหันซานส์คันส์ 
❖ บรูจจ์ สวรรค์แห่งช็อกโกแลต และยังเป็นเมืองมรดกโลกริมทะเลสาบแห่งเบลเยี่ยม 
❖ เที่ยวชมเมืองแห่งสถาปัตยกรรม เมืองรอตเทอร์ดาม พร้อมถ่ายรูปกบั บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส กลุ่มอาคารเหลืองขาว

ทรงลูกเต๋า  39 หลงั ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขาประหยัดพลงังานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem   
❖ จัตุรัสกรองด์ปราซ จัตุรัสกลางเมืองท่ีสวยท่ีสุดของยุโรป 
❖ ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม La Vallee Village Outlet และแกลลอเรียลาฟาแยตต์ 

ก าหนดการเดินทาง : เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 
 

40,900.- 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพ – ดูไบ 
17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
20.35 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373  
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วันที่สอง ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัย – พรีะมิดแก้วหน้าพพิธิภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช 
00.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
03.20 น. เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK71  
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
08.00 น. เดินทางถึง เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระแลว้ น าท่านเดินทางสู่  มหานคร

ปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ท่ี
นักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้ าสมยั 
แห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลกัษณ์ท่ี
โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 น าท่านถ่ายรูป ประตูชัย และ
ผา่นชมทิวทศัน์ของร้านคา้บูติคชั้นน าระดบัโลก ท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นถนนชองเชลิเช ตน้แบบถนนราชด าเนิน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านถ่ายรูปหน้า พีระมิดแก้ว-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงาน
ทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก อิสระท่านเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี 
(DutyFreeShop)อาทิ เช่น เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า หลงัจากนั้นน าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 
Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้ าแซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน
คลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจ  

ค ่า          บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Best Western CDG Airport หรือเทียบเท่า 
วันสาม LA VALLE VILLAGE OUTLET – แกลลอเรียลาฟาแยตต์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปป้ิงท่ีรวมร้านคา้แบรนด์เนมดงัมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผสั

ประสบการณ์การช้อปป้ิง ท่ีครบครันด้วยสินค้าชั้นน าต่างๆ มากมาย เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, 
POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, 
KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ  
อิสระอาหารกลางวันเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 



 

 

 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัของกรุงปารีส เปิดกิจการในค.ศ.1894 ใน
ย่านโอเปร่าท่ีคนปารีสชอบเดินช้อปป้ิงกันมากท่ีสุด มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆสัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบ
บริการตนเองกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงามบนชั้น 6 ซ่ึงสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าไดอ้ยา่งชดัเจน หา้งสรรพสินคา้น้ีมีสินคา้
หลายหลากยีห่อ้ และมีส่ิงของทุกประเภทไวล่้อตาล่อใจนกัชอ้ปป้ิงแบรนดด์งัๆ ใหเ้ลือกสรรไดอ้ยา่งครบครัน  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Best Western CDG Airport หรือเทียบเท่า 
วันที่ส่ี เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง – หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองปลาซ – แมนเนเก้นพสิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) เมืองท่ีได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของ

ประเทศเบลเยีย่มท่ีไดรั้บการบนัทึกวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามมาก ท่ีทางตอนเหนือของเมืองมีล าน ้าท่ีใชใ้นการคมนาคม
รอบๆ ได ้ท าให้บรูชเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” หลงัจากนั้น น าท่านเดิน ชมย่านเมืองเก่าบรูจจ์ ท่ี
เต็มไปดว้ยสีสันแห่งความเป็นยโุรป ชมบา้นหลงัคาทรงจัว่และ สนามหญา้อนัเขียวขจีบรรยากาศท่ีท่านสามารถพบ
เห็นไดท้ัว่เมือง น าท่านชมป้อมปราการสมยัยุคศตวรรษท่ี 13 ชม ศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิค หอประชุม
สงฆ์ (Cloth Hall) ซ่ึงมีหอระฆงัสูงถึง 300 ฟุต และ โบสถ์พระโลหิตศักด์ิสิทธิ์  (Basilica of the Holy Blood) ซ่ึงจะมี
การแห่พระธาตุขึ้นทุกปีในวนัท่ีพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค ์

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ เบลเยี่ยม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ 

อาคารบา้นเรือนไดรั้บการอนุรักษ์ไวจ้ากรัฐบาล น าท่านสู่ จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จตัุรัสอนังดงามท่ีสุด
แห่งหน่ึงของยโุรป ไดรั้บการยกยอ่งจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก หรือแมแ้ต่อาร์คดชัเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษตัริยฟิ์
ลิปท่ี 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนกัเขียนช่ือดงัยงักล่าวถึง น าท่านไปชม รูปป้ันแมนเน
เก้นพิส รูปป้ันเจา้หนูน้อยท่ีโด่งดงั อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือสินคา้ของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบล
เยีย่มผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตนัต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กวา่ 2,000 ร้าน, ผา้ปักลูกไม ้หรือล้ิมลองวาฟ
เฟิลของอร่อยท่ีหาชิมไดไ้ม่ยาก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Ramada Brussel Woluwe หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า รอตเทอร์ดาม – บ้านลูกเต๋า – กรุงเฮก – พระราชวังแห่งสันติภาพ – ลิเซ่ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอร์แลนด ์ตั้งอยูริ่มฝ่ัง

แม่น ้ามาส นบัเป็นเมืองท่าใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงมีความยาวของพื้นท่ีเทียบท่าเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอต
เทอร์ดามมีลกัษณะต่างจากเมืองอ่ืนๆในเนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 
ไดรั้บการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม" น าท่านถ่ายรูปกบั บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kijk Kubus 
The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า  39 หลงั ซ่ึงไดรั้บรางวลัชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยดั
พลงังานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก (The Hague) ประเทศเนเธอร์แลนดซ่ึ์งเป็น



 

 

ท่ีตั้งของ ศาลโลก หรือ พระราชวงัแห่งสันติภาพ (Peace Palace) ให้ท่านอิสระถ่ายรูปกบัอาคารทีมีสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงามมีเอกลกัษณ์ และเป็นท่ีซ่ึงตดัสินขอ้พิพาทระหวา่งประเทศ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิเซ่ ประเทศเนเธอแลนด์ น าท่านเขา้ชม สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั้งอยู่ท่ีชาน

เมืองลิซเซ่ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกทิวลิป ท่ีใหญ่และส าคญัยิ่งของฮอลแลนด์ นับเป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 
ดว้ยทิวลิปท่ีมีมากกว่า 7 ลา้นตน้ในแต่ละปี รวมทั้งไมห้ัวอ่ืนๆ เช่น ลิลล่ี แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออก
ดอกบานสะพร่ังอยู่ดูละลานตา สวนไดถู้กออกแบบไวอ้ย่างสวยงาม ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่มีทางเดินร่ม
ร่ืน บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน ้ าและน ้ าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ 
เก่ียวกบัดอกไม้มากมายมีการจดัสวนตวัอย่าง การวางแผนจดัปลูกไมด้อกไมใ้บ รวมทั้งคอฟฟ่ีช็อปและร้านขาย
อาหาร เปิดใหเ้ขา้ชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ถึงเวลาอนัสมควรน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด ์ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าอมัสเทล (Amstel) 
ซ่ึงได้ช่ือว่ามีล าคลองคดเล้ียวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองน้ีเร่ิมก่อตั้ งประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 
ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Corendon Village – The Urban หรือเทียบเท่า 
วันหก อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสแดม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – สนามบิน – ดูไบ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามล าคลองของเมือง ท่ีจะให้ท่านไดเ้ห็นบา้นเรือนแบบชาวดชัต์ถูก

สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไวข้น
เฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น เรือนแพท่ีอยู่ริมคลองท่ีมีอยู่มากถึง 2 ,500 หลงั หลงัจากนั้นน าท่านชม การสาธิตการเจียระไน
เพชร ท่ีมีช่ือเสียงของโลก อิสระใหท่้านเลือกซ้ือหรือชมเพชร คุณภาพและราคาไม่แพง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเขา้สู่ยา่นใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของ จัตุรัสแดม (Dam Square) เขตยา่นใจกลางเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใน

การมาเดินเท่ียวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจตุัรัส และถนนแห่งความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ
กลางกรุงอัมสเตอร์ดัม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) 
หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ท่ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งน้ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่ีเก็บ
รวบรวมประวติัศาสตร์ของกงัหันลมเอาไวเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงจะไดพ้บกบัความสวยงามอย่างลงตวัของหมู่บา้นท่ีสร้าง
ขึ้นสไตลบ์า้นไมแ้บบฮอลแลนด ์สัมผสับรรยากาศแบบชนบทท่ีสวยงาม ซ่ึงประกอบไปดว้ยแม่น ้า ทุ่งหญา้ และการ
ปศุสัตว ์ให้ท่านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึกกับกังหันลม จดัเป็นหน่ึงสัญลกัษณ์ส าคญัของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซ่ึง
กงัหันของประเทศน้ีไดมี้การใชป้ระโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในดา้นการผนัน ้ า วิดน ้ า ระบายน ้ าเพื่อเอาดินใน
ทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากนั้นชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ท่ีใช้ใส่ใน
ชีวิตประจ าวนัในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก 

 สมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 



 

 

22.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK150 (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพฯ 
07.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง  
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ   

********************************************* 
ข้อควรทราบ : 
❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง

บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุก

คร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์ , ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 
FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 

อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)  
ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

20-26 ม.ีค. 2563 40,900.- 38,900.- 10,000.- 
01-07 เม.ย. 2563 42,900.- 40,900.- 10,000.- 
10-16 เม.ย. 2563 49,900.- 47,900.- 10,000.- 
11-17 เม.ย. 2563 49,900.- 47,900.- 10,000.- 
15-21 เม.ย. 2563 42,900.- 40,900.- 10,000.- 

29 เม.ย.-5 พ.ค. 2563 42,900.- 40,900.- 10,000.- 
01-07 พ.ค. 2563 42,900.- 40,900.- 10,000.- 
02-08 พ.ค. 256 42,900.- 40,900.- 10,000.- 
05-11 พ.ค. 256 42,900.- 40,900.- 10,000.- 



 

 

อัตรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกัท่ีเมือง

นั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อัตรานีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 
 ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเก้น  
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 

 

**ส าหรับผู้เดินทางตั้งแต่พเีรียดเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป  
ช าระค่าวซ่ีาโดยตรงกบัศูนย์รับยื่นวซ่ีา ตามตารางอตัราค่าบริการโดยประมาณตามด้านล่างนี*้* 

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมวซ่ีาเชงเก้น (โดยประมาณ) 
ส าหรับประเภทท่องเที่ยว  

ผู้สมัครวีซ่าท าการช าระค่าธรรมเนียมโดยตรงกบัเจ้าหน้าท่ีของศูนย์รับยื่นวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถงึแม้ผู้ยื่นค าร้องจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า 

อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าขึน้อยู่กบัการตัดสินใจของหน่วยงานกงสุลและได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีใช้เป็นสกุลเงินบาทนั้นขึน้อยู่กับอตัราแลกเปลีย่นปัจจุบันซ่ึงสามารถเปลีย่นแปลงได้

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ประเทศ 
ราคาผู้ใหญ่ 
12 ปีขึน้ไป 

ราคาเด็ก  
6-11 ปี 

ราคาเด็ก 
อายุต ่ากว่า 6 ปี 

ฝร่ังเศส 3,700 2,500 970 



 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. ช าระยอดส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) เพื่อมายืน่วีซ่าหรือวนัเดินทาง ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ี 

ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าทั้งหมด (ในกรณีท่ียืน่วีซ่าแลว้ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-64 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า 

ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   
หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยนิดีคืนเงินโดยหกั เฉพาะค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย 

สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่ากรณี

ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั จะถือว่าท่าน

รับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
5. ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเยน็ และห้องพกั 3 ท่าน (TRIPPLE 
ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม  

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

 



 

 

เอกสารเบือ้งต้นในการขอยื่นวซ่ีาประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ ผู้เดินทางต้องมา
สแกนลายนิว้มือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาที่นัดหมาย  

(เอกสารและข้ันตอนการยื่นวซ่ีาแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปลีย่นแปลงได้ โปรด
สอบถามกบัเจ้าหน้าที่อกีคร้ังเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพือ่ยืน่วซ่ีา) 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน
กลุ่มเชงเกน้หรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า  

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้(แบบหน้าใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายไุม่เกิน 6 เดือน) รูปถ่ายตอ้งเห็น
ใบหู และ เปิดหนา้ผาก ใหเ้ห็นคิ้ว ชดัเจนเท่านั้น หา้มใส่คอนแทคเลนส์(สายตา) และเคร่ืองประดบัทุกชนิดในรูปถ่าย 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)   
4. ใบรับรองการท างานจากบริษทัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกับบริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองท่ีคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวตัถุประสงค์หรือใบ
เสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออก
ของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่เดือดร้อน เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา **สถานฑูตไม่รับพิจารณา
บัญชีกระแสรายวัน**  

7. กรณีท่ีบริษทัของท่านเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 
แลว้ ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมาท างานของ
ท่าน โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา , 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีว่าการ
อ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอ้ง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  
11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและ



 

 

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าว
เช่นกนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจของ
สถานฑูตฯเร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 

13. การยื่นวีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น และช าระค่าวีซ่า 3,500 ถึงสามารถ  
ด าเนินการขั้นตอนการยืน่วีซ่าได ้

 
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติมฉบับละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 



 

 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี 

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง      มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 
 

 
 

  


