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วนัแรก กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภมิู 

17.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

21.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีสอง ดไูบ–หอไอเฟล–ถนนชองเชลิเช–พีระมิดแกว้หนา้พิพิธภณัฑล์ูฟร–์ล่องเรือบาโตมุช 

00.50 น.   เดินทางถึงเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

04.05 น. เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 71 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

09.25 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง

และสมัภาระแลว้ น าทา่นเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของ

ประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่ห์อนัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของ

โลก ท่ีนักทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงใน

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมยั แหง่หน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ย

อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ 

ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัที่ สุดแหง่หน่ึงของโลก น าถา่ยรูปเป็น

ท่ีระลึกกบั หอไ อเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท่ี์โดดเดน่สูงตระหงา่นคูน่คร

ปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟตุ ซ่ึงสรา้งข้ึนในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตุัรัส

ทรอคคาเดโร่ น าทา่นถา่ยรูปประตูชัยชมทิวทศัน์ของรา้นคา้บูติคชัน้น า

ระดบัโลก ท่ีตัง้เรียงรายอยูบ่นถนนชองเชลิเช ตน้แบบถนนราชด าเนิน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถา่ยรูปหนา้ พิพิธภณัฑล์ูฟร ์พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด  
เกา่แกท่ี่สุด และใหญท่ี่สุดแหง่หน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตป่ัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและ

เก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณคา่ระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้แฟชั่นราคาถูกใน  รา้นคา้

ปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เชน่ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า หลงัจากนั้นน าทา่น ล่องเรือบาโต

มุช  (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้ าแซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝั่งแมน่ ้า เป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ โดยเรือจะ

ลอ่งผา่นมหาวิหารนอเตรอดามแหง่ปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา่ 800ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์

โกธิกท่ีงามเลิศ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหล่ียมและยอดปลายแหล  มบนหลงัคาวิหารสูงจากระดบัพ้ืนดินถึง 96 

เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลุยส์ท่ี 16กบัพระนางมารี องัตวัเนตต ์และยงัเป็นจุด

กิโลเมตรท่ีศูนยข์องประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย  

ค า่          บริการอาหารค ่ า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั   ณ Mercure Paris Roissy Charles De Gaulleหรือ

เทียบเทา่ 

วนัท่ีสาม La Vallee Village Outlet-แกลลอเรียลาฟาแยตต ์       



 

 We’re ONE CENTER 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีรวม

รา้นคา้แบรนดเ์นมดงัมากมายกวา่ 70 รา้น สมัผสัประสบการณก์ารชอ้ปป้ิง ท่ีครบครันดว้ยสินคา้ชัน้น าตา่งๆ มากมาย 

เ ช่ น  CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, 

BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & 

GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ  (อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) น าท่านเดินทางสู ่

แกลลอเรียลาฟาแยตต ์หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัของกรุงปารีส เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในยา่นโอเปร่าท่ีคนปารีสชอบ

เดินชอ้ปป้ิงกนัมากท่ีสุด มีแฟชั่นโชวใ์หช้มฟรีทุกๆสปัดาห ์แถมมีรา้นอาหารแบบบริการตนเองกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงามบน

ชัน้ 6 ซ่ึงสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าไดอ้ยา่งชดัเจน หา้งสรรพสินคา้น้ีมีสินคา้หลายหลากย่ีหอ้ และมีส่ิงของทุกประเภท

ไวล้อ่ตาลอ่ใจนักชอ้ปป้ิงแบรนดด์งัๆ ใหเ้ลือกสรรไดอ้ยา่งครบครัน เชน่ Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นตน้   

 ค า่ บริการอาหารค ่ า  ณ  ภัตตาคาร น าท่าน เข า้ สู่ ท่ีพ ัก   ณ  Mercure Paris Rojssy Charles De Gaulle          

หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีส่ี เมืองบรจูจ–์ศาลาว่าการเมือง–หอประชุมสงฆ–์กรุงบรสัเซลส–์อะตอมเมียม-จตัุรสักรองปลาซ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดิน

ทางเขา้สู่ เมืองบรูจจ ์(Bruges) เมืองท่ีไดร้ับเลือกใหเ้ป็นเมือง

มรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเย่ียมท่ีไดร้ับ

การบนัทึกวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามมาก ท่ีทางตอนเหนือของเมืองมี

ล าน ้าท่ีใชใ้นการคมนาคมรอบๆ ได ้ท าใหบ้รูชเป็นท่ีรูจ้กักนัในช่ือ 

“เวนิสแหง่ยุโรปเหนือ” หลงัจากนั้น น าทา่นเดินชมยา่นเมืองเกา่บ
รูจจ ์ท่ีเต็มไปดว้ยสีสนัแห่งความเป็นยุโรป ชมบา้นหลงัคาทรงจั่ว

และ สนามหญา้อนัเขียวขจีบรรยากาศท่ีทา่นสามารถพบเห็นไดท้ ัว่

เมือง น าทา่นชมป้อมปราการสมยัยุคศตวรรษท่ี 13 ชม ศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิค และหอประชุมสงฆ ์

(Cloth Hall) ซ่ึงมีหอระฆงัสูงถึง 300 ฟุต (88 เมตร) น าทา่นชมโบสถพ์ระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ (Basilica of the Holy 

Blood)ซ่ึงจะมีการแหพ่ระธาตุข้ึนทุกปีในวนัท่ีพระเยซูเสด็จข้ึนสูส่รวงสวรรค  ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของ 

เบลเย่ียม บรัสเซลสเ์ปรียบเสมือนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ อาคารบา้นเรือนไดร้ับการอนุรักษ์ไวจ้ากรัฐบาล น าทา่นไป

ถา่ยรูปกบัอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลงัจากท่ีปิดซอ่มแซมดว้ยงบกวา่ 27.5 ลา้นยูโร ก็พรอ้มท่ีจะรับนักทอ่งเท่ียว

จากทัว่ทุกหนแหง่ ถือเป็นสญัลกัษณท่ี์ส าคญัแหง่หน่ึง ท่ีนักทอ่งเท่ียวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส ์ออกแบบโดย Andre 

Waterkeyn ประกอบดว้ยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยกัษ์ ซ่ึงเปรียบเสมือนอะตอม จ านวน 9 ลูก แทน 9 จงัหวดัในเบล

เย่ียม หลงัจากนั้นน าทา่นสู ่จตัุรสักรองปลาซ (Grand Place) จตุัรัสอนังดงามท่ีสุดแหง่หน่ึงของยุโรป ไดร้ับการยก

ยอ่งจากนักทอ่งเท่ียวทัว่โลก หรือแมแ้ตอ่าร์คดชัเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริยฟิ์ลิปท่ี  2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก 

และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนช่ือดงัยงักลา่วถึง น าทา่นไปชม รูปปั้นแมนเนเกน้พิส รูปปั้นเจา้หนูนอ้ยท่ีโดง่ดงั 

อิสระใหท้า่นเดินเลน่ชมเมืองหรือเลือกซ้ือสินคา้ของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเย่ียมผลิตช็อคโกแลตกวา่ 172,000 

ตนัตอ่ปี และมีรา้นขายช็อคโกแลต กวา่ 2,000 รา้น, ผา้ปักลูกไม ้หรือล้ิมลองวาฟเฟิลของอร่อยท่ีหาชิมไดไ้มย่าก 
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ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Ramada Brussel Woluwe หรือเทียบเทา่ 

วนัหา้ หมู่บา้นกีธูรน์–ล่องเรือชมหมู่บา้นกีธูรน์-อมัสเตอรด์มั  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นสู่ หมู่บา้นกีธูรน์ (GIETHOORN) เม่ือพูดถึงประเทศ

เนเธอร์แลนด ์ใครๆ ก็คงนึกถึงภาพกงัหนัลมเป็นล าดบัแรก แตเ่ช่ือไหมวา่ประเทศกงัหนัลมแหง่น้ี ยงัมีหมูบ่า้นชวนฝัน

สุดโรแมนติกอยา่ง “หมู่บา้นกีธูรน์” (GIETHOORN VILLAGE) แอบซอ่นอยู ่หมูบ่า้นท่ีไมมี่รถ ไมมี่ถนน ไมมี่

มลพิษ หรือความวุน่วายใดๆ มีแตล่ าคลองน ้าใส เรือพายล านอ้ย มีคลองขนาดเล็กท่ีมีความยาวกวา่  7.5 กิโลเมตร 

แทรกตวัไปทัว่หมูบ่า้นมีสะพานไมท้รงสวยเพ่ือใชเ้ป็นทางเดินติดตอ่กนัภายในหมูบ่า้นกวา่ 180 สะพาน ชาวบา้นท่ีน้ีใช ้

เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเทา่นั้น ไม่เวน้แมแ้ตบุ่รุษไปรษณียก็์ตอ้งพายเรือส่งไปรษณียเ์ชน่กนั เป็นดั่ง

สวรรคส์ าหรับการพกัผอ่นอยา่งแทจ้ริง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นล่องเรือชมหมู่บา้นกีธูรน์ (GIETHOORN VILLAGE) หมูบ่า้นท่ี

มีผูค้นอาศยัอยูร่าวๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ท่ีมีฐานะดี บา้นแตล่ะหลงัมีการออกแบบ และตกแตง่ใหเ้ป็น

กระทอ่มสไตลต์ะวนัตกท่ีแสนน่ารักอบอุน่ กลายเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแสนมี

เสน่ห์ของหมู่บา้นกียฮ์รอน (GIETHOORN VILLAGE) จนท าใหไ้ดร้ับ

การขนานนามว่าเป็น เวนิชแห่งเนเธอร์แลนด์ ( the Venice of the 

Netherlands) ในปี 1958 ภาพยนตร์ตลกช่ือดังของ  Bert Haanstra 

อยา่ง Fanfare ไดใ้ชห้มู่บา้นกียฮ์รอน (GIETHOORN VILLAGE) เป็น

โลเคชั่นหลกัในการถ่ายท า และนั้นก็เสมือนกบัเป็นการเปิดตวัท่ีท าให ้

หมูบ่า้นไรถ้นนแหง่น้ี กลายเป็นท่ีรูจ้กัในวงกวา้ง จนมีนักทอ่งเท่ียวจากทัว่

ทุกมุมโลกพลดักนัมาเย่ียมชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมูบ่า้นกียฮ์รอน (GIETHOORN VILLAGE) แห่งน้ี

อยา่งไมข่าดสาย  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hyatt Amsterdam Airport หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีหก  อมัสเตอรด์มั-ล่องเรือหลงัคากระจก-จตัุรสัแดม-หมู่บา้นกงัหนัลมซานสส์คนัส-์สนามบิน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดิน

ทางเขา้สู่ใจกลางเมืองอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมืองหลวงของ

ประเทศเนเธอร์แลนด ์ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าอมัสเทล (Amstel) ซ่ึงไดช่ื้อวา่มีล า

คลองลดเล้ียวไปรอบเมืองถึง 165 คลองดว้ยกนั เมืองน้ีเร่ิมกอ่ตัง้ประมาณ

คริสตศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของเนเธอร์แลนด์ น า

ทา่นล่องเรือหลงัคากระจก เรือจะลอ่งไปตามล าคลองของเมือง ท่ีจะให ้

ทา่นไดเ้ห็นบา้นเรือนแบบชาวดชัตถู์กสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 มี

เอกลกัษณพิ์เศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยูช่ ัน้บนสุดของอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น เรือนแพท่ีอยูริ่ม

คลองท่ีมีอยูม่ากถึง 2,500 หลงั หลงัจากนั้นน าทา่นชม การสาธิตการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงของโลก อิสระให ้

ทา่นเลือกซ้ือหรือชมเพชร คุณภาพและราคาไมแ่พง  
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูย่า่นใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของ จตัุรสัแดม (Dam Square) 

เขตยา่นใจกลางเมืองท่ีนักทอ่งเท่ียวนิยมในการมาเดินเท่ียวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดิมตัง้อยูใ่จกลางจตุัรัส และ

ถนนแห่งความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอมัสเตอร์ดมั จากนั้น

น าทา่นเดินทางสูห่มู่บา้นวฒันธรรมฮอลแลนด ์ซานสส์คนัส ์(Zaanse 

Schans) หมู่บา้นอนุรักษ์กงัหันลมเก่าแก่ ท่ีต ั้งอยู ่ทางตอนเหนือของ

ประเทศ โดยหมูบ่า้นแห่งน้ีถือวา่เป็นสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมประวติัศาสตร์

ของกงัหันลมเอาไวเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงจะไดพ้บกบัความสวยงามอยา่งลงตวั

ของหมูบ่า้นท่ีสรา้งข้ึนสไตลบ์า้นไมแ้บบฮอลแลนด ์สมัผสับรรยากาศแบบ

ชนบทท่ีสวยงาม ซ่ึงประกอบไปดว้ยแมน่ ้า ทุง่หญา้ และการปศุสัตว ์ให ้

ทา่นไดถ้า่ยภาพเป็นท่ีระลึกกบักงัหนัลม จดัเป็นหน่ึงสญัลกัษณส์ าคญัของประเทศเนเธอร์แลนด ์ซ่ึงกงัหนัของประเทศ

น้ีไดมี้การใชป้ระโยชน์เป็นอยา่งย่ิงโดยเฉพาะในดา้นการผนัน ้า วิดน ้า ระบายน ้าเพ่ือเอาดินในทะเลมาใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ในดา้นตา่ง ๆ จากนั้นชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท่ี์ใชใ้สใ่นชีวิตประจ าวนัในงานอาชีพ

ตา่งๆพรอ้มเชิญเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก   สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

21.50 น. ออกเดินทางสู่  เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เท่ียวบิน ท่ี  EK 150          

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเจ็ด ดไูบ-กรุงเทพฯ                         

06.30 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  
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อตัราค่าบริการ 

   

 

  อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์

✓ คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่บริการหวัหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถ่ิน(พูดภาษาองักฤษ) ใหบ้ริการทอ่งเท่ียวตามรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ 3,500 / ท่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 คนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 5 วนั) 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคา เด็กอายุต า่กว่า

12 ปี 

(ไม่ใชเ้ตียง) 

พกัเดียว 

พฤษภาคม 

2561 
23-29 พ.ค. 61 40,900 38,900 10,000 

มิถุนายน 2561 
13-19 /  

27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 61 
40,900 38,900 10,000 

กรกฎาคม 

2561 

18-24 / 

 24-30 ก.ค. 61 
42,900 40,900 10,000 

สิงหาคม 

2561 
7-13 ส.ค. 61 42,900 40,900 10,000 
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เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 2 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 35 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 75 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40-60 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 35-40 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 35 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเกน้ย่ืนสถานฑตูฝรัง่เศสระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ 

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนดัหมาย** ) 

1. พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6เดือน กอ่นวนัหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน

กลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตามควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. รปูถ่ายสีขนาด 3.5 ซ.ม.x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุ

ไม่เกิน 6เดือนไม่ใชใ้นการย่ืนวีซ่ามากอ่น) ใบหูและค้ิวจะตอ้งปรากฏบนภาพถา่ย ไม่สวม

เคร่ืองประดบัใดๆ ภาพถา่ยจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล ่โดยตอ้งเห็น

ใบหนา้  70-80% ของภาพอยา่งชดัเจน 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ /ส าเนาทะเบียน

สมรส/ส าเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่18ปี )พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

4. หนงัสือรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือน

ในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป   หลงัจากนั้นจะกลบัมา

ท างานตามปกติหลงัครบก าหนด 

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน  พร้อมวตัถุประสงคห์รือ

ใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

6. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมีหนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ (ตวัจริง) 

เทา่นั้น 

7. รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (Sstatement) (นับจากวนัปัจจุบนั) บญัชีออมทรัพย ์ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ 

ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบั

คา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา ปรบัยอดอพัเดทล่าสุดไม่

เกิน 15 วนัก่อนย่ืนวีซ่า **สถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

           7.1 ผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พ่ีนอ้ง ท่ีสามารถ

สืบความสมัพนัธไ์ด ้หรือ สามีภรรยา เทา่นั้น) เอกสารทีตอ้งใชเ้พ่ิมเติม คือ Bank Guarantee ท่ีออกจากทางธนาคาร

เทา่นั้น ระบุช่ือเจา้ของบญัชี (บุคคลท่ีออกคา่ใชจ้า่ย) และระบุบช่ือผูเ้ดินทาง ตอ้งสะกดช่ือ– นามสกุล ใหต้รงตามหนา้

พาสปอร์ต เป็นฉบบัภาษาองักฤษ เอกสารตอ้งอพัเดทจากธนาคาร 15 วนักอ่นย่ืนวีซา่ 

8. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็นท่ีบิดา, 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การ

อ าเภอ หรือส านักงานเขตตน้สงักดั โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง 

ราชการอยา่งถูกตอ้งและตอ้งไปเซ็นเอกสารในวนัย่ืนวีซ่าดว้ย 

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
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ทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

11. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

12. เอกสารแปลตอ้งมีตราประทบัจากศนูยแ์ปลท่ีไดก้ารรบัรองจากสถานทตูเท่านัน้ 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม เร่ิมตน้ฉบบัละ 500 บาท ** 
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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…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

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

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

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

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

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

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

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
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สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

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

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

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

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

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

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

 

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน    

ทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 

 
 

 
 

 

 

  


