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 ENJOY SPRING SEASON 
ฝรงัเศส – เบลเยยีม – เนเธอรแ์ลนด์ 

   8 วัน 5 คืน โดยสายการบนิ EVA AIR (BR)  
กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดยีว เพมิท่านละ 

19 - 26 เมษายน 2566 79,900.- 9,900.- 

26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566 86,900.- 9,900.- 

16 – 23  มิถุนายน 2566 79,900.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถินและคนขับรถรวม 13 ยูโร/ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปหัวหน้าทัวรที์ดูแลคณะจากเมืองไทย 24 ยูโร/ท่าน/ทริป 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทียง คา โรงแรมทพีัก 

1 กรุงเทพฯ – ไทเป ✈ ✈ ✈  

2 ไทเป – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – จัตุรัสคองคอร์ด – 
ล่องเรือแม่นาแซนด์ –  แกลเลอรี ลาฟาแยตต์ 

✈   X NOVOTEL PARIS NORD EXPO 

3 ป ารีส  – พ ระราช วั งแวร์ซ ายน์  –  La Vallee Village 
Outlet  

   NOVOTEL PARIS NORD EXPO 

4  ปารีส – เมืองบรูจจ์ – โบสถ์พระโลหิตศักดิสิทธิ – กรุง
บรัสเซลส์ –  อะตอมเมยีม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ   

   VAN DER VALK BRUSSLES 

5 บรัสเซลส์ – เกนท์ - ร็อตเตอร์ดัม – เฮก – อัมสเตอร์ดัม     MERCURE AMSTERDAM WEST 

6 อัมสเตอร์ดัม  - หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ส
คนัส ์ -ล่องเรือหลังคากระจก - อัมสเตอร์ดมั 

   MERCURE AMSTERDAM WEST 

7 อัมสเตอร์ดัม – เมืองลิเซ่ – เทศกาลดอกไม้ทีสวนเคอเคน
ฮอฟ – สนามบิน 

  ✈  

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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วันทหีนึง กรุงเทพฯ 

13.30น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินอีวีเอ แอร ์โดย

มีเจ้าหน้าทีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

16.25 น.  ออกเดินทางสูไ่ทเป ด้วยเทียวบิน BR068 

21.15 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปลียนเครอืง 

23.40 น. ออกเดินทางสูป่ารีส ด้วยเทียวบิน BR087 

วันทสีอง ไทเป – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – จัตุรัสคองคอร์ด – ล่องเรือ

แม่นาแซนด์ –  แกลเลอร ีลาฟาแยตต์ 

07.30 น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด์ ประเทศฝรงัเศส นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากร (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัวโมง) นําท่านเดินทางสูม่หานครปารสี (Paris) 

เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส เมืองทีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที

นักท่องเทียวอยากมาเยือนมากทีสุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมทีลาสมัยแห่งหนึงของโลก ทีทรงด้วยอิทธพิลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สือ แฟชัน 

วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเปนหนึงในเมืองทีสําคัญทีสุดแห่งหนึงของโลก นําถ่ายรูป

เปนทีระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลักษณ์ทีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความ

สูงถึง 1,051 ฟุต ซึงสร้างขึนในป ค.ศ.1889 ทีบริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ นําท่านผ่านลาน

ประวัติศาสตร์จัตุรสัคองคอร์ด (Place de la Concorde) ทีพระเจ้าหลุยส์ที 16 และพระนางมารี

อังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรงัเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติ

กชองปเอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียนนําชม

และถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิน

โปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในป 1805 โดยเริมสร้างขึนในป ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในป ค.ศ.

1836 
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กลางวัน 

 

 

รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนันนําท่านล่องเรอืไปตามแม่นาแซนด์ (Seine River Cruise) แม่นาสายหลักของกรุงปารีสที

ไหลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอด

สองฝากฝงแมน่า 

 จากนันนําท่านเลือกซือสินค้าในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสทีแกลเลอร ีลาฟาแยตต์ 

(Galeries Lafayette) สินค้าแฟชันมากมาย เช่น  Louis Vuitton, Chanel , Gucci , Bottega 

Veneta , Longchamp ,Prada ,Armani ฯลฯ หรือ ท่านสามารถเลือกซือสินค้าของสวิสจากร้าน 

Bucherer ร้านดังของสวิส ทีมีสาขาเปดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น นา ิกา

ยีห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Panerai , Omega, IWC, Cartier, Chopard ,Tag Heuer ,เครืองหนัง, มีด

พับ เปนต้น 

คา อิสระอาหารคาตามอัธยาศยั 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก NOVOTEL PARIS NORD EXPO หรอืเทียบเท่า 

วันทสีาม ปารสี – พระราชวังแวรซ์ายน์ –  La Vallee Village Outlet 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิงใหญ่ (มีไกด์ท้องถิน

บรรยายในพระราชวัง) ทีสร้างขึนตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที 14 ภายในตกแต่ง

อย่างวิจิตรอลังการ ทังจิตรกรรมฝาผนัง รูปปน รูปแกะสลักและเครืองเรือน ซึงเปนการใช้เงินอยา่ง

มหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจําพระราชวัง,ท้องพระโรงที

ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ทีมีความยาว

ถึง 73 เมตร ซึงเปนห้องทีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้า

ถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที 14 แห่งฝรังเศส อีกทังยังเปนห้องทีใช้สําหรับจัดงานเลียงและ
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เต้นรําของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที

ตกแต่งอยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนทียงิใหญ่ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย นําท่านช้อปปงต่อที La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปงทีรวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมาย

กว่า 110 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปง ทีครบครันด้วยสินค้าชันนําต่างๆ มากมาย Coach, 

Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, 

Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, 

Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอืนๆ อีกมากมาย 

คา อิสระอาหารคาตามอัธยาศยั 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก NOVOTEL PARIS NORD EXPO หรอืเทียบเท่า 

วันทสี ี ปารีส – เมืองบรูจจ์ – โบสถ์พระโลหิตศักดิสิทธิ – กรุงบรัสเซลส์ –  

อะตอมเมยีม – จัตุรสักรองด์ปลาซ   

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสู่เมืองบรูกส์ (Bruges) ซึงเปนเมืองริมชายฝงทะเลทีมีชือเสียงของประเทศเบลเยียม 

และได้รับเลือกเปนเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก โดยมีสมญานามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ 

เพราะเปนเมืองทีมีการใช้ลําคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได้  ลักษณะของเมืองนีล้อมรอบด้วยคู

เมืองสองชัน และมี  อาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนทีสะอาดสวยงาม ซึงส่วนใหญ่ ล้วนเปน

สถาปตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค์ และมีสถานทีท่องเทียวทีสําคัญ ถ่ายรูปคู่กับ

โบสถ์พระโลหิตศักดิสิทธิ (Basilica of the Holy Blood)  เปนโบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึนในสมัย

ศตวรรษที 12 ตังอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์ เปนทีเก็บพระโลหิตศักดสิิทธิของพระเยซู  เยยีมชมโบสถ์พระ

แม่มาร ี(Church of Our Lady) ทีมีหอคอยสูง 115.5 เมตร ซึงสูงเปนอันดับสองของโลก ด้านในมี

การประดับตกตกแต่งด้วยรูปปนหินอ่อนของไมเคิลแองเจโลและภาพวาดบอกเรืองเล่าทางศาสนา 

รวมไปถึงหลุมฝงศพของ Charles the Bold และลูกสาวของเขา Mary of Burgundy ถ่ายภาพกับ

หอระฆังประจําเมือง (The Belfry of Bruges) ทีถือเปนสัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์ มีความสูงถึง 

83 เมตร และบันได 366 ขนัเพือขนึสู่ยอดของหอระฆัง  
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่  กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม  สถานทีตัง

สํานักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนันนําท่านชมและ

ถ่ายรูปเปนทีระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมียม (Atomium) ซึงเปนสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดง

สินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมือป ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึนโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล 

โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจรงิถึง 165 พันล้านเท่า จากนันเข้าสู่จัตุรสักลางเมืองจัตุรสักรองด์

ปลาซ  (Grand Place) ทีมีชือเสียงกล่าวขานกันว่าสวยทีสุดแห่งหนึงในยุโรป   ชมศาลาว่า

การเมืองและอาคารทีสวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken Pis) 

ซึงเปนประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอ่นตัวปสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์

และตํานานพืนเมืองของชาวเบลเยยีมซึงมกีารเล่าขานกันมาหลากหลายตํานาน เช่น มีเด็กชายชือ

จูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปสสาวะรดเพือดับชนวนและปองกันเมืองไว้ได้ 

ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี เพอืระลึกถึงความกล้าหาญ 

 

คา รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมือง (หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว) 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก VAN DER VALK BRUSSLES หรอืเทียบเท่า  
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วันทหี้า บรสัเซลส ์- รอ็ตเตอรดั์ม – เฮก – อัมสเตอรดั์ม 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) เมืองทีมีขนาดใหญ่เปนอันดับ 4 ของเบลเยียม ถนนหนทาง

ผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต์ ได้ชือว่าเปนรองนครปารีสเพียงแห่งเดียว นําท่าน

ชมเมืองเกนต์ซึงแปลว่าการรวมกันของแม่นาสองสาย เพราะทีตังของเมืองอยู่บริเวณทีแม่นา

สเกลต์ Scheldt River มาบรรจบกับแม่นาไลส์ Lys River แม่นาสองสายนีเปนเส้นเลือดล่อเลียง

เมืองอันรุ่งเรืองในอดีตนานนับศตวรรษและยังคงต่อเนืองจวบจนปจจุบัน นําท่านถ่ายรูปกับ

ปราสาทท่านเคานต์ (Castle of the Counts) ปอมปราสาทในยุคกลาง ทีถูกสร้างขึนเมือป ค.ศ.

1180 เพือแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace เมืองท่าในตอนเหนือของเบล

เยียมอันแสนเงียบสงบและสวยงามด้วยสถาปตยกรรมอันเก่าแก่ ชมหอระฆังประจําเมืองทีสูง

ตระหง่านถึง 91 เมตร เปนจุดเด่นของเส้นขอบฟา ทีด้านล่างนัน เปน Cloth Hall ทีมีมาตังแต่

ทศวรรษที 15 และได้รบัเกียรติเปน UNESCO World Heritage Site   

 นําท่านเดินทางสู่รอตเตอร์ดัม (Rotterdam) เมืองท่าหลัก และเมืองทีใหญ่เปนอันดับสองของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตังอยู่ริมฝงแม่นามาส (Maas River) ในป ค.ศ. 2007  เมืองนีได้รับการ

ส่งเสรมิการท่องเทียวเปน "เมอืงแห่งสถาปตยกรรม ปจจุบันเมอืงรอตเตอร์ดัมเปนศูนย์กลางการค้า

โลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทําให้ทีนีมีระบบการขนส่งทีดี ไม่ว่าจะเปนการขนส่งระหว่าง

ประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟาใต้ดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ทีต้องสะอาดและตรง

เวลา  

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง 

บ่าย นําท่านถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาว

ทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซงึได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม 
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Piet Bloem  แวะถ่ายรูป ศาลาว่าการประจําเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam)หนึงใน

อาคารทีเก่าแก่ของเมือง  จากนันนําท่านเดินทางสู่กรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญ่เปนอันดับ 3 

ของเนเธอร์แลนด์ รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและรอตเตอร์ดัม ปจจุบันกรุงเฮก เปนทีตังของรัฐบาล

ดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเปนเมืองทีประทับของพระราชินีแห่ง

เนเธอร์แลนด์อีกด้วย นําท่านชมเมือง ผ่านชมอาคารรัฐสภาสมัยโบราณ (Binnenhof) ทีกษัตริย์ใน

อดีตใช้เปนทีว่าราชการกับข้าราชสํานัก ภายในเปนลานกว้างล้อมรอบด้วยอาคาร  ตรงกลางมนีาพุ

สีทองสวยงาม ซึงเปนทีประชุมของอัศวินในสมัยก่อน จากนันนําท่านถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรือ

พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) เปนทีเก็บรักษากฎหมายระหว่างประเทศ (Seat of 

International law )  ทีตังกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการ

ถาวร และเนติบัณฑิตยสถานแห่งกรุงเฮกและหอสมดุอันลาค่า 

 

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอรดั์ม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรี

ภาพ ของนักท่องเทียวจากทัวโลก  จากนันนําท่านเดินเทียวชมและเลือกซือสินค้าแฟชันทีบริเวณ

จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) อันเปนศูนย์กลางของกรุงอัมสเตอร์ดัมทีมีสถานทีสําคัญต่างๆ

ตังอยู่มากมาย 

 

  

คา อิสระอาหารคาตามอัธยาศยั 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก MERCURE AMSTERDAM WEST หรอืเทียบเท่า 
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วันทหีก อัมสเตอร์ดัม  - หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านโวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลม
ซานส์สคันส์  -อัมสเตอรดั์ม 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นํ าท่ าน เยียม ช ม ห มู่ บ้ าน กี ธูร์น  (Giethoorn Village) เมือ งที ได้รับ ฉายาว่า  “เวนิ สแห่ ง

เนเธอร์แลนด์”  เมืองเล็กๆทีมีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 2,600   คน เปนหมู่บ้านทีปราศจากถนน

หมู่บ้านทีเต็มไปด้วยคลอง ทะเลสาบ จึงทําให้ปราศจากมลพิษ   ผู้คนในหมู่บ้านจะเดินทางโดยการ

ใช้เรือเปนพาหนะโดยลัดเลาะคลองทีมีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร จากนันนําท่านล่องเรือ

ชมหมู่บ้านกีธูร์น เพลิดเพลินกับบรรยกาศของหมู่บ้าน unseen แห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านที

ปราศจากถนนสักสาย ซึงจะมีลําคลองล้อมรอบหมู่บ้าน การคมนาคมยังคงใช้การสัญจรทางนาดัง

เช่นในอดีต อสิระให้ท่านเทียวชมหมู่บา้นแห่งนี พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมือง 

บ่าย นําเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) สัญลักษณ์ทีสําคัญอย่าง

หนึงของชาวดัตช์ นําท่านถ่ายรูปเปนทีระลึกกับกังหันลม จากนันชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้า

ไม้ของชาวดัตช์ทีใช้ใส่ในชีวิตประจําวันในงานอาชีพต่างๆพรอ้มเชิญเลือกซอืสินค้าของทีระลึก 
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 จากนันเดินทาเข้าสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)  นําท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการ

ล่องเรอืหลังคากระจก(Lovers Canal Cruises) ลัดเลียวเขา้ตามลําคลอง สัมผสัชีวิตความเปนอยู่ 

รวมทังสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตังแต่สมัยศตวรรษที 17 และทัศนียภาพของ

บ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ จากนันนําเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรทีมี

ชือเสียงท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พืนฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อม

กันนันยังได้มีโอกาสเลือกซือเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอืน 

อย่างนา ิกายีห้อดังมากมาย อาทิ เช่น Rolex, Panarai, Tag Heuer, IWC, Piaget, Longines, 

Omega, Tissot, Cartier, Breitling, Chopard, รวมไป ถึงน า ิ กาแฟ ชัน อย่าง Gucci, Diesel, 

DKNY, Chanel, Swatch ฯลฯ 

คา รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก MERCURE AMSTERDAM WEST หรอืเทียบเท่า 

วันทเีจ็ด อัมสเตอร์ดัม – เมืองลิ เซ่  – เทศกาลดอกไม้ทีสวนเคอเคนฮอฟ – 

สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่เมืองลิเซ่ (Lisse) เข้าชมเทศกาลดอกไม้ทีสวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มี

พืนทีกว่า 200 ไร่ ให้เวลาท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัยกับการชืนชมความสวยงามของดอกไม้

นานาพันธ์ุหลากสี ทีท่านชนืชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลาย

สีสันและไม้ดอกนานาพันธ์ุทีบานสะพรังอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์        จิเร

เนียม ลิลลี เปนต้น ***งานเทศกาลดอกไม้ทีเนเธอร์แลนด์ มีตังแต่วันที  21 มีนาคม – 10 

พฤษภาคม 2566  สําหรับคณะทีออกเดินทาง 16 มิถุนายนจะปรบัโปรแกรมเปนเทียวหมู่บ้าน

ชาวประมงโวเลนดัมแทน*** 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 นําเดินทางสู่สนามบินสคิปโพล เพือให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาใน

การเลือกซอืสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอ แอร ์เทียวบินที BR 076 

วันทแีปด กรุงเทพฯ 

13.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบรกิารและเงือนไขรายการท่องเทยีว 

ENJOY SPRING SEASON  

ฝรงัเศส – เบลเยยีม – เนเธอรแ์ลนด์ 

8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบิน EVA AIR 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดยีว 

19 - 26 เมษายน 2566 79,900.- 9,900.- 
26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566 86,900.- 9,900.- 

16 – 23  มิถุนายน 2566 79,900.- 9,900.- 
 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถินและคนขับรถรวม 13 ยูโร/ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวรท์ดีูแลคณะจากเมอืงไทย 24 ยูโร/ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล*** 
 

เงือนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มสีัญชาติไทย 

► เอกสารทีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ที

ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีได้รับวัคซีน 

เงือนไขการให้บรกิาร 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ทีนังจะยนืยันเมือได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านัน 

***ในกรณทีีต้องการให้บรษัิทยืนวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชําระเข้ามาพรอ้มคา่มัดจํา*** 

2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอรต์ของผู้ทีเดินทาง ทีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพอืทําการจองคิวยืนวีซ่า 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย

อัตโนมัติ 
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3. เมอืได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที

เกิดขนึ 

5. การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู่คณะและ

ยืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง

เจ้าหน้าที 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่

สะดวกใน  การเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเปนหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเปนต้องดูแล

คณะทัวร์ทังหมด 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์
 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรบัอากาศนาํเทียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที) 

ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซอืประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิมเติมกับ
ทางบรษัิทได้ **  

 - เบยีประกันเรมิต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

 - เบยีประกันเรมิต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมอีายุตังแต่แรกเกิด ถึง 85 ป **   

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชวิีตหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7. ค่าภาษีมูลคา่เพมิ 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
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อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครอืงดืมทีสงัพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

นาหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา่ 23 ก.ก. และมากกว่า 2 ชิน, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเปาเดินทางหรือของมีคา่ทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เปนต้น 

3. ค่าธรรมเนียมนามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขนึราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเปาในโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเปาและทรัพยส์ินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรงัเศส รวมคา่บรกิารยนืวีซ่า (6,900.-บาท)  

6. ค่าทิปพนกังานขับรถและไกด์ท้องถิน  (13 ยูโร/ต่อท่าน)  

7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร/ต่อท่าน) 

เงือนไขการชําระคา่ทัวรส่์วนทเีหลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทเีหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไมผ่่านการอนุมัติวีซ่าหรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทเีกิดขนึจรงิ 
 

ข้อมูลเบืองต้นในการเตรยีมเอกสารยืนวซี่าและการยนืวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเปนดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารทีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขนึ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบรษัิท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบรษัิทฯ ทราบล่วงหน้าเพอืวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า

ทีค่อนข้างนานและอาจไมส่ามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซา่ได้  

3. สําหรับผู้เดินทางทีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรอืงการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที

ตนพํานกัหรือศึกษาอยู่เท่านนั 

4. หนังสือเดินทางต้องมอีายุไม่ตากว่า 6 เดือน โดยนับวันเรมิเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตากว่า 6 

เดือน ผู้เดินทางต้องไปยนืคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 

ให้กับทางบรษัิทด้วย เนอืงจากประวัติการเดินทางของท่านจะเปนประโยชน์อยา่งยงิในการยนืคําร้องขอวีซ่า 

และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งสําหรบัติดวีซ่าไม่ตากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทใีส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางนันๆ และพาสปอร์ต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 
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ข้อมูลเพมิเติมเรอืงตัวเครอืงบินและทนีงับนเครอืงบิน 

1. ทางบรษัิทได้สํารองทีนังพรอ้มชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบรษัิทขอสงวนสิทธกิารเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครอืงบิน ซึงมค่ีาใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตัวเครืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขนึจริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอย่างน้อย 

3. นังที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจะนังต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการ

บนิกําหนด เช่น ต้องเปนผูที้มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อืนได้อย่างรวดเรว็ในกรณทีีเครอืงบินมี

ปญหา เชน่ สามารถเปดประตูฉุกเฉินได้ (นาหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ทีมีปญหาทางด้านสุขภาพ

และรา่งกาย และอํานาจในการให้ทีนัง Long leg ขนึอยู่กับทางเจ้าหน้าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที

เช็คอินเท่านัน 

กรณยีกเลิกการเดินทาง 

กรณีทีนักท่องเทียวหรือตัวแทนจําหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือ

ตัวแทนจําหน่าย(ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัท อย่างใดอย่าง

หนึง เพือเปนการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเปนลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไมว่่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเทียวหรือตัวแทนจําหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือตัวแทนจําหน่าย (ผู้มี

ชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัท อย่างใดอย่างหนึง เพือทํา

เรอืงขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเทียว พ.ศ. 2563” ดังนี 

 4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจํานวน ยกเว้น ค่าใช้จ่าย

 ทีเกิดขนึจริงเพือการเตรียมการนําเทียว ทังหมด เช่น คา่มัดจําตัวเครือง คา่บรกิารแลนด์ ต่างประเทศ เปนต้น” 

 4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทังหมด 

 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงเพือการเตรียมการนําเทียว ทังหมด เช่น ค่ามัดจําตัวเครือง ค่าบริการแลนด์ 

 ต่างประเทศ เปนต้น” 

 4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ ไมคื่นเงินค่าทัวร์ทังหมด 

 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเทียวตามข้อกําหนดด้านบน ซึงมีการหักเงินในบางส่วนนัน เนืองจากทางบริษัทมี

 ค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงเพือการเตรียมการจัดนําเทียวไปแล้ว เช่น การมัดจําทีนังบัตรโดยสารเครืองบิน  การจอง

 ทีพัก  และ ค่าใช้จ่ายทจํีาเปนอืนๆ  เปนต้น ** 
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 4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปใหม่, สงกรานต์ เปนต้น บางสายการ

 บินมีการการันตีมัดจําทีนังกับสายการบินและค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ

 ไม่มกีารคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวรทั์งหมดทีชําระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางทีบรษัิทได้โฆษณาไว้  ซึงมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิทยินดี

คืนเงินค่าบรกิารตามทีลูกค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจรงิ โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 

วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง เพือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

 4.5 กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที

 ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธทีิจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ 

 4.6 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไมเ่ดินทางพร้อม

 คณะถือว่าท่านสละสิทธ ิไม่อาจเรยีกร้องคา่บรกิารและเงินมัดจําคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทังสนิ 

 

 

เงือนไขในการยกเลิก  

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมผีลทําให้คณะเดินทาง ไ ม่
 ครบตามจํานวนที บริษัทฯกําหนดไว้ (20ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
 อืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบรษัิทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 2. กรณีเจ็บปวย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
 เลือนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
 ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 3. กรณียืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํา
 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวีซ่า / ค่ามัดจําตัว
 เครืองบินหรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีทีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
 จํานวน  

 4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์
 ทังหมด 

 5. กรณีผู้เดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได้ เนอืงจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไมว่่าเหตุผลใดๆ 
 ตามทางบรษัิทของสงวนสิทธใินการ ไม่คืนค่าทัวรทั์งหมด 

ข้อมูลเพมิเติมเรอืงโรงแรมทพีัก 

1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว (Single) ,ห้อง

 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ

 บางโรงแรม  อาจจะไม่มหี้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เปน 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมมี่เครอืงปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมติา 

3. กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลให้คา่โรงแรมสูงขนึมากและห้องพักในเมอืงเต็ม  

       บริษัทฯขอสงวนสิทธใินการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 
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4. โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเปน Traditional Building ห้องทีเปนห้องเดียวอาจเปนห้องทีมีขนาดกะทัดรตั  

       และไม่มีอ่างอาบนา ซึงขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

 แตกต่างกัน 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเก้น (ฝรงัเศส) 

ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยืนประมาณ 15 วันทําการ 

ยืนวีซ่าแสดงตนทศีูนย์ยืนวีซ่า TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยนืวีซ่าเขา้สถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าททีัวรใ์ห้รบัทราบตังแต่ทีท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพือทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครงัน ีมิฉะนันหากท่านไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการขอวีซ่า

ของท่านในครงัน*ี* 

**ลูกค้ากรุณาอยา่ยึดติดกับการยืนขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยู่เรอืย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมหีน้าเหลือสาํหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยนืวีซ่าด้วย)  

***ในกรณทีีถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนักเรยีน 

นักศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะการยืนขอวีซ่า

จะมีเงือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน

ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนรีวมไปถึงผู้เดินทางทีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหน้าสูง2.5- 3 CM.ขนึอยู่กับลักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคล  พืนหลังขาวเท่านัน ถ่ายไมเ่กิน 6 

เดือน รวบผม ให้เห็นหู เหน็ควิ ห้ามสวมแว่นตาหรอืเครอืงประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก.

และไม่มรีอ่งรอยชํารุด*** 

ตัวอย่างรูป 
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3. หลักฐานการทํางาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอืของผู้เดินทางเปนกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุ

ไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สัญญาเช่าที 

โฉนดทีดิน เปนตัน 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเรมิทํางาน, วันลา 

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทูตทียนื) 

- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสือรับรองการเรยีนทีออกจากสถาบันทีกําลังศกึษาอยู่  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทูตทียนื) 

4. หลักฐานการเงิน  

- กรณผีู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชอีอมทรพัย์ธรรมดาของธนาคารทัวไป 

ย้อนหลัง 3 เดือน ทีออกจากทางธนาคารเท่านัน (รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน 

ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement เพอืให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรอือยู่ในเดือนทียนืวีซ่า 

- กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพยย้์อนหลัง 3 เดือน

(ของผู้ทีออกคา่ใช้จ่าย)  

- **Bank Statement จะต้องสะกดชือ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบัญชีครบทกุตัว และ

จะต้องมีแสดงทังหมดในทุก ๆ หน้า 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเปนรูปแบบทีเปนตัวครงึกระดาษ A4 ไม่

สามารถใช้ยนืได้ รบกวนแจ้งธนาคารให้ออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 

**สถานทูตไม่รบัพิจารณาบัญชติีดลบ บัญชกีระแสรายวัน 

 พันธบัตร ตราสารหน ีกองทุน และสลากออมสิน** 
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5. เอกสารส่วนตวั 

- สําเนาทะเบียนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตากว่า 18 ป) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลียน) 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ป ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมหีนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด พรอ้มแนบสําเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณเีด็กทบีิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝายใด

เปนผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณเีด็กอายุตากว่า 18 ป บิดาและมารดาลงชือรับรองในแบบฟอรม์สมัครวีซ่า 

เอกสารยืนวีซ่าอาจมกีารปรบัเปลยีนและขออัพเดทเพิมเติมได้ทุกเวลา 

หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม 
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แบบฟอรม์สําหรบักรอกข้อมูลยืนวีซ่าเชงเกนประเทศฝรงัเศส 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีทัวรใ์ห้รบัทราบตังแต่ทีท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพือทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครงัน ีมิฉะนันหากท่านไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการขอวีซ่า

ของท่านในครงัน*ี* 

    (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเปนจรงิ เนอืงจากทางเราจะใช้ขอ้มูลนใีนการจองคิวนัดหมายให้
ท่านก่อนและไม่สามารถแก้ไขได้อีก เพราะฉะนันเอกสารทีท่านส่งตามมาทหีลังจะต้องตรงกับข้อมูลทีท่าน
กรอกให้มาเท่านัน) 

ชือ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเกิด……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาติปจจุบนั ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตา่งจากปจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 
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  อืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีทีผู้สมคัรขอวีซ่าเปนเด็ก อายุตากวา่ 18 ปบริบูรณ์ ให้ใส่ชือ และทีอยู่ ผู้ปกครอง 

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

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

11. ทีอยู่ปจจุบันของผู้ขอวีซ่า 

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

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

   E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพท์มอืถือทีติดต่อได้.................................................................. 

12. อาชีพปจจุบนั (หากมมีากกว่า 1 อาชพี ให้ระบมุาแค่งานเดียว และส่งเอกสารของงานทีกรอกนมีาใช้ยืนวี

ซ่า) 

  เจ้ าข อ งกิ จ ก าร (มี ชื อ ใน ใบ จ ดท ะเบี ยน เท่ านั น )  ป ระก อ บ อ าชี พ อิ สระ     เก ษี ยณ อ ายุ  
  บุคลากรทางการแพทย์       ตํารวจ ทหาร         ครู             พนักงานธนาคาร       
เกษตรกร 
  นักเรยีน      พนกังาน/ลูกจ้าง         อืนๆ(กรุณาระบุ) ........................................................ 

13. ชือบริษัทหรือรา้นค้า และทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  สําหรับนักเรยีน นกัศึกษา กรุณากรอกชือ ทีอยู่ของ

สถาบันศึกษา (รบกวนกรอกชอืบริษัท/องค์กรเปนภาษาอังกฤษ สะกดให้ครบถ้วน) 

ชือบริษัท/องค์กร ....................................................................................................  

ทีอยู่ ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

    เบอร์โทรศัพท์ของทีทํางาน............................... E-MAIL ทีทํางาน ............................................. 

14. วีซ่าเชงเกนทีเคยได้รับในระยะเวลา 5 ปทีผ่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได้   ใช้ได้ตังแต่วันที..........................ถึงวันที............................ 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพอืการขอวีซ่าเชงเก้นกอ่นหนา้นี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที หากทราบ)................................................ 
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**กรณลีูกค้าเคยมวีซี่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตวัล่าสุดแนบมาด้วย** 

 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

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

17. ความรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อืนออกให้(ญาติ/บรษัิท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชือ ......................................................   

สงิทีช่วยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สงิทีช่วยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ทีพักทีมีผู้จัดหาให ้

   ชําระคา่ทีพักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทังหมดระหว่างพํานักมีผู้ออกให ้

   ชําระคา่พาหนะล่วงหน้าแล้ว    ชําระคา่พาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อืนๆ (โปรดระบุ)     อืนๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซา่เปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบรษัิทไม่มสี่วนเกยีวข้องใดๆทังสนิ ทังนี

บรษัิทเปนเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านนั 

 


