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 นําทา่นบนิลดัฟ้าสู ่นครมลิาน (Milan) เมอืงหลวงแหง่แฟชนัโลก  

 แวะเทยีวลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงยอดนยิม  

 พาขนึกะเชา้พชิติยอดเขาทติลสิ (Tilis)  

 เทยีวปารสี (Paris) เมอืงทมีเีต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ  

 เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อนัยงิใหญ ่ 

 ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลักษณ์ทโีดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสี  

 เยอืนจตัุรสักรองดป์ราซ (Grand Place) จัตุรัสทกีล่าวขานว่าสวยทสีุดในยุโรปใจกลางกรุงบรสัเซลส ์

(Brussels) ประเทศเบลเยยีม (Belgium)   

 ลอ่งเรอืเทยีวอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ          

***พกัปารสี 2คนื***   

MILAN-AMSTERDAM 
อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝรงัเศส  
เบลเยยีม เนเธอรแ์ลนด ์
9 วนั 6 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 เรมิเพยีง 61,900.- 

 



MXP-EK002    หนา้ 2 จาก 17 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัท ี  24 พ.ค. – 1 ม.ิย. 61 61,900.- 
วนัท ี  12 – 20 ม.ิย. 61 61,900.- 

 
รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ 
โรงแรมทพีกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈   

2 ดไูบ – มลิาน – ลเูซริน์  ✈ O O GRAND HOTEL EUROPE 

3 ลเูซริน์ – แองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – ดจิอง O O O MERCURE DIJON 
CENTRE 

4 ดจิอง – ปารสี – หอไอเฟล – พพิธิภณัฑนํ์าหอม O O O MERCURE PARIS LA 
DEFENSE 

5 ปารสี – พระราชวังแวรซ์ายน ์– ชอ้ปปิง O O X MERCURE PARIS LA 
DEFENSE 

6 ปารสี – บรกูก ์– บรัสเซลส ์– แอนทเ์วริป์ O O X  CROWNE PLAZA 
ANTWERPEN   

7 
แอนทเ์วริป์ – อมัสเตอรด์ัม – หมูบ่า้นกงัหันลมซานสคันส ์ 

– ลอ่งเรอืหลังคากระจก    
O O O  

PARK INN AMSTERDAM 
AIRPORT 

8 อสิระชอ้ปปิง – สนามบนิ     O X ✈  

9 ดไูบ –  กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – ดไูบ 

17.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ท ีคอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

 

21.05 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 373 

***คณะเดนิทางวนัท ี12 – 20 ม.ิย. 61 ออกเดนิทาง เวลา 21.25 น. และ

ถงึดไูบ เวลา 00.50 น.*** 

 

วนัทสีองของการเดนิทาง     ดไูบ – มลิาน – ลเูซริน์  

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลยีนเครอืง  

03.35 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี ประเทศฝรงัเศส โดยเทยีวบนิ EK 101 

***คณะเดนิทางวนัท ี24 พ.ค. – 1 ม.ิย. 61 ออกเดนิทาง เวลา 03.40 น. 

และถงึมลิาน เวลา 08.15 น.*** 

 

08.15 น. ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถนิชา้

กวา่ประเทศไทย 6 ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 5 ชวัโมงในวันท ี25 มนีาคม 2561) 
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นําท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนันเดนิทางสูต่วัเมอืงมลิาน 

(Milan)  เมอืงทเีรยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชนัของโลก นําท่านถา่ยรูป

ดา้นนอกของมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ทสีรา้งดว้ย

ศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์  ของ

สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟืนฟศูลิปวทิยาการ นําท่านชม แกลเลอร ีวคิ

เตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซงึนับว่าเป็นชอ้ปปิง

มอลลท์สีวยงาม หรูหราและเกา่แกท่สีดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิ

เตอร ์เอ็มมานูเอล ท ี2 ผูร้เิรมิการรวมชาตหิัวเมอืงต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยี์

ของศลิปินชอืดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอืลโีอนารโ์ด ดารว์นิซ ีทอียู่ใน

บรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่   

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมืองท่องเทียวยอดนิยมอันดับหนึงของ

สวติเซอร์แลนด ์ทถีูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนันพาท่านชม

สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทแีกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิ

เพอืเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทเีกดิจากการ

ปฏวิัตใินฝรังเศสเมอืปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)    

ซงึมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่นํารอยส ์(Reuss River)         

อันงดงามซงึเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้มีหีลังคาที

เก่าแก่ทีสุดในยุโรป สรา้งขนึเมือปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมี

ภาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนันใหท้่านไดอ้สิระ

เลอืกซอืสนิคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เครอืงหนัง, มดีพับ, นาฬกิายหีอ้ดัง 

อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

ระยะทาง 262 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม IBIS STYLE LUCERN หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทสีามของการเดนิทาง     ลเูซริน์ – แองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – ดจิอง  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนันเดนิทางเขา้สูห่มูบ่า้นแองเกลิเบริก์ (Engelberg) ซงึตังอยูเ่ชงิขนุเขาที

สวยงามมรีะดับอกีแห่งหนึงของเทอืกเขาแอลป์  ผ่านเสน้ทางไฮไลท์ของ

สวติเซอรแ์ลนด ์ และววิทวิทัศน์สวยงามของทุ่งหญา้ตัดกับหมิะอันขาวโพลนปก

ระยะทาง 35 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ี
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คลุมยอดเขา นําทา่นขนึกระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหมล่า่สุดหมุน 360 

องศา รอบตวัเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทศิทางตามเสน้ทางขนึสู่

ยอดเขาทติลสิ (Titlis) เขา้ชมถํานําแข็ง (Ice Grotto)ทไีม่เคยละลาย  

เชญิเพลดิเพลนิสนุกสนานกับการเลน่หมิะบนลานสก ีสดุแสนประทับใจเป็นอยา่ง

ยงิ ชมทวิทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ทปีกคลุมไปดว้ยหมิะอันขาวโพลนสรา้งความ

งดงามใหก้บัขนุเขาเป็นอนัมาก 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพนืเมอืง 

บา่ย จากนันเดนิทางสู่เมอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝรังเศส อดีตเมอืงหลวงแห่ง

แควน้เบอร์กันด ีผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่แหล่งผลติมัสตารด์ชอืดัง อกีทังยังมี

ชอืเสยีงในการผลติไวน์ชันเลศิอกีดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนสมัยเรเนสซองส ์

โบสถแ์ละวหิารเกา่แกใ่นสมยัยคุกลาง ซงึมจีดุเดน่คอื การมงุหลังคาดว้ยกระเบอืง

สแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม  

ระยะทาง 384 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5.30 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม NOVOTEL DIJON SUD หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทสีขีองการเดนิทาง ดจิอง – ปารสี – หอไอเฟล – พพิธิภณัฑน์าํหอม  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดนิทางสู่ มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรังเศส เมอืงทมีี

มนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ทนัีกท่องเทยีวอยากมาเยอืนมากทสีดุ กรุงปารสีเป็นหนงึ

ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทลํีาสมัยแห่งหนงึของโลก ททีรงดว้ย

อทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สอื แฟชนั วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทํา

ใหก้รงุปารสีเป็นหนงึในเมอืงทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึของโลก  

ระยะทาง 315 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย นําเทียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสั

คองคอรด์ (Place de la Concorde) ทพีระเจา้หลุยสท์ ี16 และพระนางมารี

อองตัวแนต ถกูตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิัตฝิรังเศส จากนนัเขา้สู่

ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่(Champs Elysees) ซงึทอดยาวจากจัตุรัส

คองคอรด์ตรงสูป่ระตูชยันโปเลยีน, นําชมและถา่ยรูปคูก่บัประตชูยันโปเลยีน 

(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ 

เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเรมิสรา้งขนึในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี 
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ค.ศ.1836 ใหเ้วลาทา่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ชนันําบนถนนชองป์เอลเิซ ่ทเีต็มไปดว้ย

รา้นคา้สุดหรูหรา สนิคา้แฟชันมากมาย แลว้นําถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับหอไอเฟล 

(Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทโีดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสีดว้ยความสูงถงึ 

1,051 ฟตุ ซงึสรา้งขนึในปี ค.ศ.1889 ทบีรเิวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ นําท่านเขา้

ชม พพิธิภณัฑนํ์าหอม Fragonard พพิธิภัณฑท์จัีดแสดงประวัตคิวามเป็นมา

และจัดแสดงวิธีการผลิตนําหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลิตนําหอมยีหอ้ 

Fragonard ยหีอ้นําหอมอนัโด่งดัง ทมีแีหลง่ผลติตน้กําเนดิมาจากเมอืง Grasse 

เมอืงทไีดช้อืวา่เป็นเมอืงหลวงของโลกนําหอม โดยพพิธิภัณฑแ์ห่งนีกอ่ตังขนึมา

ในปี 1983 ตัวอาคารเป็นทีอยู่เดิมของ นโปเลียน โบนาปาร์ตที 3 Louis-

Napoléon Bonaparte III ซงึแต่ละหอ้งจัดแสดงเรอืงราวเกยีวกับบรรจุภัณฑ์

บรรจุนําหอมตังแต่สมัยอดีตจนถงึปัจจุบัน และบอกเล่าเรืองราวการผสมผสาน

กลนินําหอมใหม้เีอกลักษณ์อนัรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารสี

ทไีม่เหมอืนใคร ท่านสามารถเลอืกซอืนําหอมจากโรงงานของ Fragonard ได ้

โดยตรงตามอธัยาศัย  

 
 
 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (หอยเอสคาโก)้  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทหีา้ของการเดนิทาง ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ชอ้ปปิง            

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versaille Palace) อันยงิใหญ ่ (มไีกดท์อ้งถนิบรรยายในพระราชวัง) ทสีรา้ง

ขนึตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ ี14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ 

ทังจติรกรรมฝาผนัง รูปปัน รูปแกะสลักและเครอืงเรอืน ซงึเป็นการใชเ้งนิอย่าง

มหาศาล พาทา่นชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,

ทอ้งพระโรงทตีกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิร,ี หอ้งกระจก 

(Hall of Mirror) ทมีคีวามยาวถงึ 73 เมตร ซงึเป็นหอ้งทพีระยาโกษาธบิด ี(ปาน) 

ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ ี14 

ระยะทาง 35 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 
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แหง่ฝรังเศส อกีทงัยงัเป็นหอ้งทใีชสํ้าหรับจัดงานเลยีงและเตน้รําของพระนางมาร ี

อังตัวแนตต์ มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ ี16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทตีกแต่ง

อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทยีงิใหญ ่ 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนันเชญิเลือกซอืสนิคา้แฟชนัอย่างเต็มอมิในราคาถูกทรีา้นคา้ปลอดภาษ ี

(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครอืงสําอางค ์ นําหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า  

จากนันพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทเีต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิงจากทัวทุกมมุโลกใน

หา้งสรรพสินคา้ใหญ่สุดหรูใจกลางกรุงปารีสทีแกลเลอรี ลาฟาแยตต ์

(Galleries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซอืสนิคา้ของสวสิจากรา้น 

Bucherer รา้นดังของสวิส ทีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีส ินคา้

มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครอืงหนัง, มดีพับ, นาฬกิายหีอ้ดัง อาทเิชน่ 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

 

คาํ อสิระอาหารคําตามอธัยาศัย  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรอืเทยีบเทา่  

วนัทหีกของการเดนิทาง   ปารสี – บรกูก ์– บรสัเซลส ์– แอนทเ์วริป์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําเดนิทางสูเ่มอืงบรกูก ์(Brugge) ซงึเป็นเมอืงรมิชายฝังทะเลทมีชีอืเสยีงของ

ประเทศเบลเยยีม และไดรั้บเลอืกเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้โดยมี

สมญานามว่า เวนสิแหง่ยุโรปเหนอื เพราะเป็นเมอืงทีมกีารใชลํ้าคลองในการ

สัญจรรอบๆเมืองได ้ ลักษณะของเมืองนีลอ้มรอบดว้ยคูเมืองสองชัน และม ี

อาคาร โบสถ์ บ า้นเรือน ถนนทีสะอาดสวยงาม ซึงส่วนใหญ่ล ว้นเป็น

สถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมชิ และแบบเรเนซองค ์และมสีถานททีอ่งเทยีวทสํีาคัญ

นําชมจตัุรสัใจกลางเมอืง (Market Square) หอระฆังเกา่แก่ทมีปีระวัตอิัน

ยาวนานและมีประติมากรรมทีงดงาม ทีชือว่า  Madonna & Child ซึงเป็น

ประตมิากรรมทอียูภ่ายในโบสถพ์ระแมม่าร ีมลีักษณะเป็นหนิออ่นทมีกีารแกะสลัก 

โดย ไมเคลิแอน เจโล  ซงึในปัจจุบันไดร้ับการยกยอ่งว่าเป็น ยอดศลิปินเอกของ

โลกชาวอติาเลยีน   

ระยะทาง 300 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว)  

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่กรุง บรสัเซลส  ์(Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศ

เบลเยยีม สถานทตีังสํานักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื 

หรือนาโต ้จากนันนําท่านชมและถ่ายรูปเป็นทีระลกึกับ อนุสรณ์อะโตเมยีม 

(Atomium) ซงึเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมอืปี 

ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขนึโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตัล โดยขนาด

ใหญก่วา่โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่ จากนันเขา้สูจั่ตรัุสกลางเมอืงจตัรุสั

กรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ทมีชีอืเสยีงกล่าวขานกันว่าสวยทสีดุแห่งหนงึ

ในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมอืงและอาคารทสีวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและ

ถา่ยรปูกบัเมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซงึเป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ

กําลังยนืแอน่ตัวปัสสาวะอยา่งน่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตรแ์ละตํานานพนืเมอืงของ

  
ระยะทาง 98 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.15 ชม 
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ชาวเบลเยยีมซงึมกีารเลา่ขานกนัมาหลากหลายตํานาน เชน่ มเีด็กชายชอืจูเลยีน

สก ีมาพบสายชนวนระเบดิกําลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพอืดับชนวนและป้องกัน

เมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึทํารปูแกะสลักน ีเพอืระลกึถงึความกลา้หาญ  

 
 

คาํ อสิระอาหารคําตามอธัยาศัย  

 ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางสุเ่มอืงแอนตเ์วริป์ (Antwerp) เมอืงทมีชีอืเสยีง

ในเรอืงของตํานานยกัษ์ ดรโูอน อนัตโิกน (Druoon Antigoon) ทอีาศัยบรเิวณ

แมนํ่าสเกลท ์ (Scheldt River) ทเีชอืมกบัทะเลเหนอืทปีากนําเวสเทริน์สเกลต ์

(Western Scheldt) 

ระยะทาง 45 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 50 นาท ี
 

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม RAMADA  PLAZA ANTWERPEN  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทเีจ็ดของการเดนิทาง   แอนทเ์วริป์ – อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์ 

                                         – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans) ให ้

ทา่นไดถ้า่ยรปูเป็นทรีะลกึกบักงัหันลม สญัลักษณท์สํีาคัญอยา่งหนงึของชาวดัตช ์

และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ใีชใ้ส่ในชวีติประจําวันใน

งานอาชพีต่างๆพรอ้มเชญิเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึ จากนันเดนิทางเขา้สู่กรุง

อมัสเตอดมั (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของ

นักท่องเทยีวจากทัวโลก นําท่านผ่านชมเมอืงทมีากมายไปดว้ยพพิธิภัณฑร์ะดับ

โลกตา่งๆ มากมาย  

ระยะทาง 170 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย ชมเมอืงอัมสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลยีวเขา้ตามลําคลอง 

สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่รวมทังสภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่ันงดงามสบืทอดมาตังแต่

สมัยศตวรรษท ี17 และทัศนียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมเีอกลักษณ์ 

นําเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรทีมีชอืเสยีงท่านจะไดส้ัมผัสและ

เรยีนรูพ้นืฐานในการดูและการเจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนันยังไดม้ี

โอกาสเลอืกซอืเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อนื 

อยา่งนาฬกิายหีอ้ดังมากมาย อาท ิเชน่ ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC,  

PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD  
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รวมไปถงึนาฬกิาแฟชนัอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE , 

EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม IBIS AMSTERDAM AIRPORT  หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทแีปดของการเดนิทาง         อสิระชอ้ปปิง – สนามบนิ     

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนันนําทา่นเดนิเทยีวชมและเลอืกซอืสนิคา้ทบีรเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์(Dam 

Square) ศูนยก์ลางของเมอืงทมีอีนุสรณ์สงครามเพอืรําลกึถงึทหารทเีสยีชวีติ

ในสงครามโลกครังท ี2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงทหีลุยส ์โบนาปารต์ เคยใช ้

เป็นพระราชวังหลวงในชว่งทจัีกรพรรดนิโปเลยีนแห่งฝรังเศสเรอืงอํานาจ อสิระ

ท่านเลือกซอืสนิคา้แบรนด์เนม ณ หา้งสรรพสนิคา้ใจกลางจตัุรสัดมัสแควร ์

(Dam Square) ตามอธัยาศัย 

 

เทยีง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

18.00 น. สมควรแก่เวลาพาท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือใหท้่านไดม้เีวลาทํา คนืภาษ ี

(Tax Refund) และเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

 

21.50 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เทยีวบนิท ีEK150 

 

 

วนัทเีกา้ของการเดนิทาง         ดไูบ – กรงุเทพฯ 

06.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลยีนเครอืง  

09.40 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีEK 372  

19.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พัก 

เชน่ กรณีทเีมอืงนันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสม 
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หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึ

กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทังในกรณีทที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั 

มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

 
 
 
 
 
 

โปรแกรม : MILAN-AMSTERDAM 
อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝรงัเศส เบลเยยีม เนเธอรแ์ลนด ์
9 วนั 6 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง:           24 พ.ค. – 1 ม.ิย. 61  

12 – 20 ม.ิย. 61  

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 61,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 61,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 11,500.- 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ 

ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 
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1. คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงนืไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพมิเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 

 

 

 

  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 61,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
61,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศฝรงัเศส 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
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3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ, พนกังานขบัรถ  (16 ยูโร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%  
 

 

 

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจํา

แลว้เทา่นนั 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ท ีก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

5. การยนืวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยนืวซี่าไม่เหมอืนกัน ทังแบบหมู่คณะและยืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์งัหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทดีแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขนึ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพอืวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซงึบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

เงอืนไขการจอง 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ 

ขอ้มูลเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่ 
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3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรืองการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สาํหรับตดิวซีา่ไมต่าํกวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นังท ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทสีายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้นัีง Long 

leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตวั 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวซี่า / ค่ามัดจําตัวเครืองบนิ หรือค่าตัว

เครอืงบนิ (กรณีออกตวัเครอืงบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชนักนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซงึถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนอืงจากโรงแรมนนัไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเงนิเพมิเตมิในกรณีทอีาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติาํ  

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทมีลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝรงัเศส) 

*** ยนืวซี่าแสดงตนทศีนูยย์นืวซี่า TLS Contact*** 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยนืประมาณ 10-15 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้
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**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  
 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลังขาว

เทา่นัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นควิ หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครอืงประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ท ี

โฉนดทดีนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ทวัไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพอืใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทยีนืวี

ซา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้อีอกคา่ใชจ้า่ย)  
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- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชอื-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทบีัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทังหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทเีป็นตัวครงึกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้นืได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

  *** กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

                                                                               

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศฝรงัเศส 

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
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ชอื – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

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

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

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทเีกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่         แยกกันอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทผีูส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่อื และทอียู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทอียูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทตีดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

 

13. ชอืบรษิทัหรอืรา้นคา้ และทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียู่

ของสถาบนัศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแตว่ันท.ี......................................ถงึวนัท.ี........................................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น ี

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัท ีหากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 
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16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื ...................................................... 

 สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    
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