
BT-EUR04_EK_MAR_MAY_20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BT-EUR04_EK_MAR_MAY_20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.30 น. พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น4 ประตู 8 Row T เคาทเ์ตอร์สายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airline (EK)โดย

มีเจา้หนา้ท่ีอานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 
20.35 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเที่ยวบิน EK 373 *บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ือง*(ใชเ้วลาบิน 6 ชัว่โมง10 นาที)  
 **เดือนเมษายนเป็นต้นไป จะออกเดินทางเวลา 21.05 น. นัดหมายเวลา 18.00 น.** 
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วันที่สอง ปารีส • จัตุรัสโทคาเดโร • ล่องเรือแม่น ้าแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลเีซ  ( - / กลางวัน / - ) 

 

00.50 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย3ชัว่โมง)

ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 

03.20 น. ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส เที่ยวบนิที่ EK071**บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

08.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  

 **หลังเดือน มี.ค. จะถึงเวลา 09.25 น.** 

 น าท่านสู่ มหานครปารีส เมื่องหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส หน่ึงในจุดหมายปลายทางในฝันของใคร

หลายๆ คน ท่ีมีครบทั้ง สถาปัตยกรรม ศิลปะ อาหาร และแหล่งชอ้ปป้ิง ที่มีให้ท่านไดเ้ลือกสรรกนัอย่างอดัแน่น 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นต าหรับฝร่ังเศส 

ชมจุดถ่ายรูป จัตุรัสทรอกาเดโร (Trocadéro) แต่เดิมบริเวณน้ีเคยใชเ้ป็นสถานที่จดังานส าคญัๆ ของประเทศอยู่

หลายครั้ ง แต่โด่งดงัดว้ยเพราะทศันียภาพทีท่่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (Eiffel) ไดอ้ย่างไม่มีอะไรมาบดบงั โดย

หอส่งสัญญาแห่งน้ีนั้น ถือเป็นสัญลกัษณ์ของพาปารีสท่ีพลาดไม่ไดด้ว้ยประการทั้งปวง แต่ดว้ยลกัษณะที่แปลกตา 
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สร้างความไม่คุน้เคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร้องให้ร้ือท้ิงหลงัจากงานส้ินสุดลง แต่หอไอเฟลก็สามารถ

พิสูจน์ตวัเองและลบค าสบประหม่า จนกลายเป็นสถานทีแ่รกๆ ท่ีเมื่อมีคนพูดถึงปารีส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หอไอเฟลถือเป็นความกา้วหนา้ทางวิศวกรรมอย่างกา้วกระโดด ด้วยความสูงถึง 324 เมตร จึงท าให้โครงสร้างเหล็ก

แห่งน้ีเคยเป็นอาคารที่สูงท่ีสุดในโลก และเป็นตน้ก าเนิดของการสร้างตึกสูงและหอคอยอีกมากมาย 

พิเศษ !! พาท่านล่องเรือแม่น ้าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที่ไดช่ื้อว่าเป็น 1 ใน เมืองท่ีโรแมนติกที่สุด

ของโลกในอีกมุมหน่ึงโดยในระหว่างทางนั้นจะผ่านสถานท่ีส าคญัๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน Pont de l'alma 

สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 พิพิธภณัฑอ์อร์แซ และอีกมากมายถือเป็นอีก 1 กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเม่ือมาปารีส 
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จากนั้น พาท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ (Arc de Triomphe) วงเวียนที่เช่ือมถนน12 เส้นของปารีสไว้ โดย

สร้างขึ้นเพ่ือเป็นสดุดีทหารฝรั่งเศสท่ีร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เน่ืองจากเร่ิมสร้าง

ในรัชสมัยของพระองค์หลังได้รับชัยชนะในสงครามยุทธการที่เอาสเทอร์ลิทซ์ เมื่อว ันที่  2 ธันวาคม 1805 

นอกเหนือจากนั้น ประตูชยัแห่งน้ีก็ยงัเป็นท่ีฝังศพทหารนิรนามในสมยัสงครามโลกครั้ งท่ี 1 อีกดว้ย  ถดัไปไม่ไกล

นั่นคือ ถนน ช็องเซลีเซ (Champs-Élysées) ถนนที่ได้ช่ือมาจากสวนสวรรคข์องเหล่าเทพปกรนมักรีก ในอดีตเคย

เป็นส่วนหน่ึงของการขยายพ้ืนท่ีสวยหย่อมของพระราชวงัตุยเลอรี โดยเม่ือครั้ งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชด ารัสให้น ารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราชด าเนิน

กลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากนัว่าอตัราค่าเช่าพ้ืนท่ีบนถนนแห่งน้ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดในยุโรป 

 

 

 

 

 
 

 

ค ่า อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน  

ที่พัก  Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน 
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วันที่สาม ปารีส • มหาวิหารซาเคร-เกอร์ • อาสนวิหารนอ็ทร์-ดามแห่งปารีส • พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ • Duty Free • ห้างแกลเลอร่ี 

ลาฟาแยตต์           (เช้า / กลางวนั / เยน็) 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พาท่าน แวะถ่ายรูปด้านหน้ากับ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ (Sacre-Coeur Bacilica) ตอ้งอยู่ที่ย่านมงมาร์ท เป็นอีก 1 

สถาปัตยกรรมท่ีถือว่าแปลกตาจากส่ิงปลุกสร้างอ่ืนๆในเมืองน ้าหอมแห่งน้ี สถาปนิกผูริ้เร่ิมออกแบบคือ โปล อะบา

ดี โดยตวัอาคารสร้างขึ้นด้วยหินปูนในแบบโรมนั-ไบแซนไทน์ และแลว้เสร็จในปี 1919 มีต านานกล่าวถึงมหา

วิหารแห่งน้ีว่า ในครั้ งท่ีนักบุญเดนิสถูกประหารชีวิตดว้ยการตดัหัว ณ บริเวณวิหารแห่งน้ี เดนิสได้หยิบศีรษะของ

ตนขึ้นมา และเทศนาตลอดทางไปอีก 6 ไมล ์ซ่ึงท่านจะสามารถเห็นภาพแกะสลกัไดท้ี่ประตูของอาสนวิหารน็อทร์-

ดามแห่งปารีสแวะถ่ายรูปด้านหน้า อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส (Notre Dame Cathedral) ตั้งอยู่บนเกาะเอล

เดอลา ซีเตร นับเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างมหานครปารีสโดยถือเป็นส่ิงปลูกสร้างแรกท่ีสร้างในลกัษณะโกธิก 

และใช้ครีบค ้ายนัอาคาร ซ่ึงถือเป็นความชาญฉลาดทางวิศวะกรรมอย่างสูงในยุคนั้น โดยอาสนวิหารแห่งน้ีเร่ิมก่อ

สร้าวในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 7 และได้รับการบูรณะมาอย่างต่อเน่ือง แม้ในปัจจุบันส่วนหลังคาที่เป็น

โครงสร้างไมใ้นยุคแรกจะพงัทลายลงจากอุบตัิเหตุในวนัที่ 15 เมษายน 2019 แต่ส่วนหน้าขออาคารก็ยงัคงสูงเด่น

ตระหง่านอยู่เช่นเดิม บริเวณโดยรอบท่านยงัสามารถเลือกซ้ือของฝากไดอี้กมากมาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้น แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) อดีตพระราชวงัหลวงท่ีปัจจุบนัเป็นสถานที่เก็บและจดั

แสดงสมบตัิล ้าค่ากว่า 35,000 ช้ิน เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า, มาดอนน่า ออฟ เดอะ ร๊อค, ภาพวาดพระราชพิธีปราดาภิ
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เษกของจกัรพรรดนิโปเลียน, รูปป้ันเทพไนกี้  และรูปป้ันเทพวินสัแห่งมิโล เป็นตน้  จดุเด่นของพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีนั้น

คือพีระมิดแกว้ที่เป็นทางเขา้ดา้นหนา้ ท่ีออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป. สถาปนิกช่ือดงัชาวจีน-อเมริกนั  

 

 

 

 

 

 พาท่านเดินไปยงั ร้านเบนลักซ์ (Benlux) ร้านคา้ปลอดภาษท่ีีมีทั้ง กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา น ้าหอม เคร่ืองส าอาง 

และเคร่ืองประดบัให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ 

 

จากนั้น พาท่านสู่ที่ ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างใหญ่สุดหรูที่มีพ้ืนท่ีกว่า 70,000 ตารางเมตร 

ตกแต่งอย่างสวยงามราวกบัพระราชวงั ประกอบไปดว้ยร้านคา้กว่า 3,500 ร้านคา้ ไม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, 

LONGCHAMP, PRADA, YVES SAINT LAURENT, VERSACE, SWAROVSKI, SWATCH, SAMSONITE ให้

ท่านได้อิสระช้อปป้ิงอย่างจุใจ 
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ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน  

ที่พัก   Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ส่ี  ปารีส• บรูกส์ • จัตุรัสมาร์เก็ต สแควร์ • เกนต์ • ปราสาทกราเวนสตีน • บรัสเซลส์  ( เช้า / กลางวนั / เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางสู่ประเทศเบลเยี่ยม สู่เมือง เมืองบรูกส์ (Brugge) เมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ โดยไดร้ับ

เลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกใ้นปี 2000  สมญานามว่าเวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองท่ีมี

การใชล้ าคลองในการสัญจรรอบๆ เมือง ลกัษณะของเมืองน้ีลอ้มรอบดว้ยคูเมืองสองชั้นและมี อาคาร โบสถ ์

บา้นเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซ่ึงส่วนใหญ่ลว้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิชและแบบเรเนซองค ์ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

น าชม จัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) ซ่ึงมีหอระฆงัเก่าแก่ที่มีประวตัิอนัยาวนานและมีประติมากรรมที่งดงาม 

ที่ช่ือว่า Madonna &amp; Childซ่ึงเป็นประติมากรรมที่อยู่ภายในโบสถพ์ระแม่มารี มีลกัษณะเป็นหินอ่อนที่มกีาร

แกะสลกั โดย ไมเคิลแอน เจโล ซ่ึงในปัจจุบนัไดร้ับการยกย่องว่าเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น เดินทางต่อไปยงัอีก 1 เมืองงาม กบั เมืองเก้นต์ (Ghent) ที่หลายท่านมกัเลยผ่าน โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัใหม่

กบัสมยักลางท่ีเขา้กนัอย่างลงตวั พาท่านเดินชมตวัเมืองท่ีมีส่ิงปลูกสร้างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปราสาทกราเวนสตนี 

(Gravensteen) ท่ีเคยเป็นดัง่ศูนยก์ลางของเมือง เด่นตระหง่านอยู่ราวกบัเทพนิยาย ทั้งยงัมี อาสนวิหารเซ็นท์บาโว 
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(Saint Bavo's Cathedral) และ โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St.Nicholas’s Church) 2 สถานสถานท่ีเป็นดัง่ศูนยร์วมใจของ

ชาวเมือง ท่ียืนหยดัผ่านกาลเวลามานานหลายศตวรรษ 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่กรุง บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่

องคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พัก  Gresham Belson Hotel หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วันที่ห้า บรัสเซลส์ • อนุสรณ์อะโตเมี่ยม • กร็อง-ปลัส  • รอตเตอร์ดัม • อัมสเตอร์ดัม   (เช้า / กลางวัน / เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมีย่ม (Atomium) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ในการจดังานแสดงสินคา้

โลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958ถูกสร้างขึ้นโดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กว่า 

โมเลกุลของจริงถึง 165 พนัลา้นเท่า 
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จากนั้น เขา้สู่จตัุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ที่มีช่ือเสียงกล่าวขานกันว่าเป็นจตัุรัสที่สวยที่สุดแห่ง

หน่ึงในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจตัุรัส นอกเหนือจากนั้นยงัมีสินคา้ต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นของท่ีระลึก แบรนด์เนม ขนม สินคา้แฮนเมด และอีกมากมายให้ท่านไดเ้ลือกสรรค์ 

 

 

 

 

 

น าชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซ่ึงเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆก าลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะ

อย่างน่ารัก เมเนเก้นพีสผู ้สร้างประวตัิศาสตร์และต านานพ้ืนเมืองของชาวเบลเยี่ยมซ่ึงมีการเล่าขานกันมา

หลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวนและ

ป้องกนัเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลกัน้ี เพ่ือระลึกถึงความกลา้หาญ 

 

 

 

 

 

 

 จุดเด่นของรูปป้ันเมเนเก้นพีส คือแต่ละวนั หนูน้อยคนน้ีก็จะแต่งตัวไม่เหมือนกัน บางทีเป็นชุดประจ าชาติของ

ประเทศต่างๆ บางทีเป็นชุดเทศกาลนั้นๆ ตอ้งมาลุน้กนัวนัที่เดินทางว่าจะไดรู้ปกบัหนูนอ้ยในชุดไหนกนั !!!!!! 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมเมนูของหวานท้องถิ่นสุดคลาสสิก กับเบลเยี่ยมวาฟเฟิล 

น าท่านเดินทางสู่ รอตเตอร์ดัม (Rotterdam) เมืองท่าหลกั และเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอร์แลนด์

ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ามาส ในปี ค.ศ. 2007 เมืองน้ีไดร้ับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรม และใน

ปัจจุบนัเมืองรอตเตอร์ดมัเป็นศนูยก์ลางการคา้โลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ท าให้ที่น่ีมีระบบการขนส่งท่ีดี ไม่

ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใตด้ินรถบสั รถราง และรถไฟ ที่ตอ้งสะอาด

และตรงเวลา น าท่านถ่ายรูปกบั บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่ม อาคารเหลืองขาวทรง

ลูกเต๋า 39 หลงัซ่ึงไดร้ับรางวลัชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยดัพลงังาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem แวะ

ถ่ายรูปศาลาว่าการประจ าเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam)หน่ึงในอาคารที่เก่าแกข่องเมือง 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางเขา้สู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศและศูนยก์ลางการคา้ เศรษฐกจิ พาณิช

ยกรรม 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พัก Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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วันที่หก หมู่บ้านกงัหัน ซานสคนัส์ • หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดมั • หมู่บ้านกีร์ธูน • อัมสเตอร์ดัม 

                                        (เช้า / กลางวนั / เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์(Zaanse Schans) หมู่บา้นที่มีการอนุรักษ์กังหันลมและบา้นเรือน

ดั้งเดิมของฮอลแลนด์ซ่ึงปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิดให้เขา้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดชัตท่ี์ใชก้งัหันลมกว่า

ร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17-18 โดยท าหน้าท่ีผลิตน ้ามนัจากดอกมสัตาร์ดกระดาษงานไม ้

นอกจากน้ีภายในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมียงัมีโรงสาธิตวิธีการท าชีส ท าขนม ท ารองเทา้ไม ้ท่ีน่าสนใจ 
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จากนั้น น าท่ านเดินทาง สู่  หมู่ บ้ านชาวประมงโวเลนดัม

(Volendam) น าท่านสัมผสัวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงที่เรียง

รายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ รวมไปถึงท่าเรืออันแสน

คึกคกัของเมืองท่ีเต็มไปดว้ยนกัท่องเท่ียวมากมาย อีกทั้งยงัเป็น

เมืองท่ียงัคงอนุรักษอ์นุรักษว์ฒันธรรมการแต่งกายแบบดั้งเดิม

ของชาวดัตช์ไวท่ี้เมืองน้ีอิสระให้ท่านได้ชมเมืองและเลือกซ้ือ

ขอวงฝากของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn Village) เยี่ยมชมเมืองที่ไดร้ับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เมือง

เล็กๆที่มีผูค้นอาศยัอยู่ประมาณ 2,600 คนเป็นหมู่บา้นที่ปราศจากถนนหมู่บา้นที่เต็มไปด้วยคลอง ทะเลสาบ จึงท า

ให้ปราศจากมลพิษผูค้นในหมู่บา้นจะเดินทางโดยการใชเ้รือเป็นพาหนะโดยลดัเลาะคลองท่ีมีความยาวประมาณ 7.5 

กิโลเมตรอิสระให้ท่านเท่ียวชมหมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมเก็บภาพความประทบัใจกบับรรยากาศของหมู่บา้น unseen 

แห่งเนเธอร์แลนด์ 
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การล่องเรือไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ หากท่านสนใจขับเรือเที่ยวด้วยตัวเอง สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์เพื่อทดลองร่วมกิจกรรมได้ 

ค่าใช้จ่ายประมาณ 20 ยูโร / ท่าน **มีเวลาเพียงพอให้ท่านได้ที่สนใจ** 

 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พัก  Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 
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วันที่เจ็ด สวนเคอเคนฮอฟ (ทั้งช่วงเช้า) • อัมเตอร์ดัม • ล่องเรือหลงัคากระจก • สถาบนัสอนการเจียระไนเพชร • 

จัตุรัสดัมสแควร์  ท่าอากาศยานสคปิโฮลอัมสเตอร์ดัม • ดูไบ    (เช้า / กลางวัน / - ) 

 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พาท่านเดินทางสู่เมืองลิสเซ่ (Lisse) อนัเป็นท่ีตั้งงของ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) อนัโด่งดงัของเนเธอร์แลนด์ 

เข้าชมภายในสวน โดยสวนดอกไมแ้ห่งน้ีถูกแต่งเต็มความสวยงามของไมป้ระดบัเต็มพ้ืนท่ีกว่า 200 ไร่ โดยไฮไลท์

อยู่ที่ เทศกาลสวนทิวลปิ ท่ีจดัขึ้นระหว่างวนัท่ี 21 มี.ค. – 10 พ.ค. เพียงปีละ 1 ครั้ งเท่านั้น การันตคีวามสวยงามจาก

สถิติผูเ้ขา้ร่วมงานกว่า 1.55 ลา้นคนในปี 2019 
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มากไปกว่านั้น ท่ียงัจดัแสดงดอกทิวลิปสีเหลืองนวล ท่ีนายกลาส คูไดค ์

เกษตรกรชาวดตัช์ได ้ ซ่ึงไดร้ับความประทบัใจมาจากครั้งเม่ือวนัที่ 9 

มิถุนายน พ.ศ. 2549 ในวาระที่ลน้เกลา้รัชกาลที่ 9 เสด็จครองสิริราช

สมบตัิครบ 60 ปี พสกนิกรชาวไทยไดร่้วมใจใส่เส้ือสีเหลืองเฝ้ารับเสด็จ

ฯ จากในวนันั้นนายกลาส จึงไดพ้ฒันาสายพนัธ์ุและขอพระราชทานพระ

บรมราชานุญาตตั้งช่ือดอกทิวลิปสายพนัธ์ุใหม่ท่ีนามว่า “คิงภูมิพล” 

(King Bhumibol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สวนเคอเคนฮอฟจะใชด้อกทิวลิปในการตกแต่งกว่า 7 ลา้นดอก จาก 800 สายพนัธ์ุ ซ่ึงถือว่ามากที่สุดแห่งหน่ึงในโลก 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้น กลบัเขา้สู่กรุงอมัสเตอร์ดมั น าท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ลดัเล้ียวเขา้ตามล าคลองสัมผสัชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้ง
สภาพบา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมี
เอกลกัษณน์ าท่านเขา้ชมสถาบนัสอนการเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียงท่านจะไดสั้มผสัและเรียนรู้พ้ืนฐานในการดูและ
การเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกนันั้นยงัไดมี้โอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาโรงงานและท่าน
สามารถเลือกชมสินคา้อ่ืน อย่างนาฬิกายี่ห้อดงัมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUERIWC, 
PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARDรวมไปถึงนาฬิกาแฟชัน่อย่าง 
GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE , EMPORIO ARMANI, SWATCH,MICHEAL KORS, TOMMY 
HILFIGER ฯลฯ  
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จากนั้น น าท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีบริเวณ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์
สงครามเพ่ือร าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครั้ งท่ี 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองท่ีหลุยส์ โบนาปาร์ตเคยใช้
เป็นพระราชวงัหลวงในช่วงท่ีจกัรพรรดนิโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ อิสระท่านเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม ณ 
ห้างสรรพสินค้าใจกลางจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโฮล อัมสเตอร์ดัม(Schiphol Intl’ Airport) เพื่อให้

ท่านไดม้ีเวลาท าการคืนภาษี (Vat Refund) 

21.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินที่ EK150 

  **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

วันที่แปด ดูไบ • สุวรรณภมูิ • กรุงเทพฯ           ( - / - / - ) 

06.30น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย3ชัว่โมง) ให้ท่าน

ผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 

09.30น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ EK370 **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง**  

18.40น . ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 

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

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยู่กบั 
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์
หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจท าการจองไม่ไดเ้น่ืองจากตอ้งรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนท าการจอง หากวนัเดนิ
ทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั 
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และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาและสถานที่ท่ีแน่นอน
ก่อนเดินทาง 

และเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 
 

 มหัศจรรย์ EUROPE TULIP FESTIVAL 8 วัน 5 คืน  
ฝร่ังเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

/ เด็กพกักบัผุ้ใหญ่ 1 ท่าน 
(พักห้องละ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์ 
เสริมเตียง 

(พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กอายุ 2-11 ปี 
บริบูรณ์ 

ไม่เสริมเตียง 
(พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

24 – 31 มี.ค. 63 49,900 48,900 47,900 9,000 

7 – 13 เม.ย. 63 57,900 56,900 55,900 10,000 

24 – 1 พ.ค. 63 52,900 51,900 50,900 9,000 

3 – 10 พ.ค. 63 52,900 51,900 50,900 9,000 

** คณะเดินทางจ านวน 25-30 ท่านต่อกรุ๊ป ** 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา (บาท) 
ช้ันธุรกิจ EK (BKK-CDG/AMS-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ ** 100,000 – 150,000 
ในกรณีลกูค้ามีตั๋วแล้ว EK (BKK-CDG/AMS-BKK) 19,000 
เด็กอายุต า่กว่า 2 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ 28,900 
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อัตราค่าบริการรวม 
✓ ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (Economy Class) ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-CDG/AMS-BKK) สายการบินเอมิเรสต ์(EK)  
✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 30 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ  

ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจง้เปล่ียนแปลงในเร่ืองของน ้ าหนกักระเป๋าการสะสมไมล์หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสาย
บินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

✓ ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินและหัวหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
✓ ประกนัอุบตัิเหตุ / ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 50,000 USD  เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม ์

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบตัิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดร้ับอุบตัิเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท ช าระพร้อมค่ามัดจ าทัวร์ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ, โทรศพัท-์โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซักรีด ที่ไม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ไม่รวมน ้าด่ืม 

 ทิปส าหรับคนขบัรถและไกด์ทอ้งถ่ิน 2 ยูโร/ท่าน/วนั รวมทั้งทริป 12 ยูโร/ท่าน 
 ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ิน 1 ยูโร / ท่าน 
 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 3 ยูโร/ท่าน/วนั รวมทั้งทริป 8 วนั 24 ยูโร/ท่าน  
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เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 

การจองทัวร์ : 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพ่ิม เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 
30 วนัมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 

กรณียกเลิก : 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด
เทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็น
จริง 

เง่ือนไขอื่นๆ : 

• กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ท่ีทุกครั้ งก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผิดพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 

• ในการจองทวัร์ควรเผ่ือเวลาจองทวัร์อย่างนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางท่ีระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณี
ท่ีท่านท าการจองเขา้มาล่าชา้กว่าท่ีก าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ท่ีอีกครั้ ง 

• หลงัการจองทวัร์และช าระค่ามดัจ า กรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยื่นวีซ่า
ส่งกลบัมา เพื่อกรอกขอ้มูลขอคิวในการยื่นวีซ่า 

• กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดร้ับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก
กรณี 
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• กรณีท่านไม่ไดร้ับการพิจารณาวซ่ีาไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 

โรงแรมที่พัก 

❖ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า
ให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่
มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะตอ้งช าระส่วนต่างของห้องพกัเดี่ยวดว้ยตวัท่านเอง 

❖ การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพกัแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชั้น 

❖ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
➢ หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได)้ 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจ้าหนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบตัิทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้
จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัทวัร์) 
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➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับ
ราคาตัว๋ดงักล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนัถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฏิเสธการเขา้และออกประเทศได้ เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปล่ียนไป ดังนั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้ าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้า 
อย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
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เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศฝร่ังเศส) 

ย่ืนวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า TLS CONTACT  (ตึกสาทรซิตีท้าวเวอร์) 

การยื่นวีซ่าทางสถานทตูจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดงึหนงัสือเดินทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 7- 15   วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยดุนกัขัตฤกษ์ และวนัหยุดของทาง

สถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดขึน้อยู่กับสถานทตู         

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หนา้ 
อายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย)  
***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  
(สีน ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด***  
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           รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

(พ้ืนหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 

รูปไม่เลอะหมึก) สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวีซ่า ท่ีท่านเคยไดร้ับยอ้นหลงไป 6 เดือน 

หากพบว่าท่านใชรู้ปถ่ายเคยมวีีซ่าท่ีเกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  
เขม้งวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบตัติามขอ้ก าหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูป 
และตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยื่นวีซ่า 
 
 
 

 

• เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกนิ 3 
เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403) 

• กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน 
เป็นตนั 

• พนักงานทั่วไป   หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน พร้อมระบุวันลา
และประเทศทีเ่ดนิทางตามโปรแกรม (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  
ใชค้  าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

• นักเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัที่ก าลงัศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 
ใชค้  าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

 

 

 

 

3. หลักฐานการท างาน 
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• กรณีผู้เดนิทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ยอ้นหลงั 3 เดือน 

ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วนั แลว้ ค่อยขอ 

Statement เพื่อให้อพัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยู่ในเดือนที่ยืน่วีซ่า 

• กรณีผู้เดนิทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดือน (ของผูท้ี่ออก

ค่าใชจ้่าย)  

• **Bank Statement จะตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลให้ตรงกบัพาสปอร์ต แสดงเลขที่บญัชีครบทุกตวั และจะตอ้งมี

แสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา้ 

• ***Bank Statement   หากธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นตวัคร่ึงกระดาษ A4 ไม่สามารถใชย้ื่นได ้รบกวนแจง้

ธนาคารให้ออกเป็นรูปแบบฉบบัเต็มเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ส าเนาทะเบียนบา้น 

• ส าเนาบตัรประชาชน 

• สูติบตัร(กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบตัร(ถา้มี) 

• ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีตดิลบ   Bank Statement ที่ปร้ินจากอนิเตอร์เน็ต  
บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน  บญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร  
ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสินธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์  

สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ** 
 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

4. หลักฐานการเงิน 

 



BT-EUR04_EK_MAR_MAY_20 

 

 

 

 

• หากเด็กเดนิทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบุ
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

• หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบดิาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยินยอมให้บุตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มคีวามสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

*ส าหรับหนงัสือยนิยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบบั และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 
 

• กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

• กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรที่สถานทูต
ดว้ย  

• ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 
 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม  

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงท่ีตอ้งน าติดตวัมาในวนัท่ีตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  
• บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายุต ่ากว่า 18 ปี ) 
• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกบับญัชีในการขอยื่นวีซ่า 
• เวลาการอนุมตัิผลวีซ่าจะอยู่  7-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ หรือ ในบางกรณี

อาจใชร้ะยะพิจารณานานกว่าท่ีก าหนด         

• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทวัร์ 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบดิา 
มารดา 
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การพิจารณาผล VISA ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทัง้สิน้  
บริษัทเป็นเพียงตวัแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซา่เท่านัน้ ข้อมลูและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความ
บิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี *** 

 

 

ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วีซ่า ประเทศฝร่ังเศส  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า *****  

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศฝร่ังเศส 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกุล   __________________________________________________ 
       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 
       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 
       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  
 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 
        สถานที่เกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ที่อยู่ปัจจุบนั(ที่สามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 
โทรศพัทม์ือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หย่า            หมา้ย 
วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 
ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 
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       สถานที่เกิด (จงัหวดั)  _______________________ 
 
 
 
 
 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้าก าลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานทีศึ่กษา และลงรายละเอียดอื่นๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ช่ือบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.2) ท่ีอยู่ของบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.3) งานปัจจุบนัท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
3.4) เบอร์โทรศพัทท์ี่ท างาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัที่ทา่นก าลงัศึกษาอยู่  _______________________________ 
 

       4.)  ข้อมลูเกีย่วกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมวีีซ่าเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบ)ุ 
           มี     วนัที่ออกวีซ่า และวนัที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบท่ีหนา้เชงเกน้ที่ท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ โปรดระบุวนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด   
                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดอืน ปี ท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วีซ่าเชงเกน้ล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 
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5.) ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง  
ออกค่าใชจ้่ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้                  ระบุช่ือ   ความสัมพนัธ์   

 

 


