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HILIGHT 

พระราชวังเชนิบรนุน ์// ซาลสบ์วรก์// อนิสบ์รคุ // วาดซุ // ฮลัสตัท // ยอดเขาทติลสิ // ลเูซริน์ // 

ยอดเขาจงุเฟรา // อนิเทอรล์าเกน // ปารสี // พระราชวังแวรซ์าย // บรัสเซลส ์// กรงุอมัสเตอรด์มั 
 

 

GRAND EUROPE  WITH  
DOUBLE MOUNTAINS 

ออสเตรีย สวสิ ฝร่ังเศส เบลเยยีม เนเธอรแ์ลนด ์
11 วัน 8 คนื 
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วันที่ 1 กรุงเทพ  
23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบิน Eva Air โดยมี

เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน ์–  ซาลสบ์วรก์ 
02.20 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเวียนนา โดยสายการบิน Eva Air โดยเที่ยวบินที่ BR061 

08.35 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย   ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง  จากนั้นน าเขา้ชมความงดงามของ
พระราชวังเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace)แหง่ราชวงศฮ์ปัสเบิรก์ ซึง่มีประวตัิการสรา้งมาตัง้แต่กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 16 
และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหวา่งปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อ
ใช้เป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาที่ประทบั ซึ่งไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่ง
สวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายของฝรั่งเศส  
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 จากนัน้เดินทางสูเ่มืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรีเอก วลูฟ์กงั อมาดิอสุ โม

สารท์ ที่มีช่ือเสยีงกอ้งโลก น าเที่ยวชมความงามของเมืองซาลสบ์วรก์ที่มีความหมายวา่ ปราสาทเกลอื เขตเมืองเก่าศิลปะบารอค
ที่ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ า้ซลัซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นท่ีประทบัถาวรของอารค์บิชอป และ เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาคริสตน์ิกาย
คาทอลกิที่ส  าคญัยิ่งของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมนั ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายท า
ภาพยนตรเ์รือ่ง มนตร์กัเพลงสวรรค ์(The Sound of Music) ที่โดง่ดงัไปทั่วโลก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 ซาลสบ์วรก์ - ฮัลสตัท – อินสบ์รุค 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮ่ัลสตัท (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขา

และป่าสีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอพัเพอร์
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝัน   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง (เมนูพิเศษ ปลาเทร้าทจ์ากทะเลสาบฮัลสตัทยา่ง) 
**ถา้ในกรณ๊ไมส่ามารถหาปลาเทรา้ทไ์ด ้ ทางบรษัิทขอเปลีย่นเป็นปลาชนิดอื่นจากทะเลสาบฮลัสตทัแทน** 

บา่ย ออกเดินทางต่อสู่เมืองอินสบ์รุค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ ทีโรลเป็นเมืองเอกดา้นการท่องเที่ยวของประเทศ
ออสเตรยีตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ า้อิน ซึง่ค  าวา่อินสบ์รูคนัน้ แปลวา่ สะพานแหง่แมน่ า้อิน มีลักษณะแคบๆแทรกตวัอยู่ระหว่างเทือกเขา
แอลป์ ชมหลังคาทองค า(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณส์ าคญัของเมืองอินสบ์รูค ซึ่งตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่า สรา้งขึน้โดย
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จกัรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 ส าหรบัเป็นท่ีประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ตอ่มาจกัรพรรดิ Maximilian 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ALP HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 อินสบ์รุค - วาดุซ – ซุก – อินเทอรล์าเกน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นออกเดินทางสูเ่มืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตน สไตน ์(Liechtenstein) เป็นประเทศเล็กๆ มีพืน้ที่

เพียง 160 ตารางกิโลเมตรเทา่นัน้ตัง้อยูใ่นทวีปยโุรปกลางรมิแม่น า้ไรนท์ี่มีภมูิประเทศเต็มไปดว้ยภเูขาสงูมี ประชากรราว5 ,100
คน มีพรมแดนดา้นตะวนัออกติดกบัออสเตรยีและดา้นตะวนัตกติดกบัสวิตเซอรแ์ลนด ์และเป็นที่นิยมของนกัเลน่กีฬาฤดหูนาว 
น าทา่นถ่ายรูปดา้นนอกกบัปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle)  หลงัจากนัน้มีเวลาใหท้่านเดินเลน่ชมเมืองวาดซุ (Vaduz) ซึ่งเป็น
ที่ตัง้ของรฐัสภาแห่งชาติ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านต่อไปยังเมืองเฟลดเ์คิรช์ เมืองเล็กๆริมชายแดนของประเทศออสเตรีย 
เดินทางตอ่สูเ่มืองซุก (Zug) เมืองเลก็ๆ รมิทะเลสาบที่สวยงามราวกบัเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดย
นอกจากความสวยงามของทศันียภาพแลว้ เมืองนีย้งัมีอตัราการเก็บภาษีที่ค่อนขา้งต ่าจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหลา่
เศรษฐี คนดงัส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไป
เลย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 
 

น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ที่ส  าคญัแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยความสงูของหอถึง 52 
เมตรและความโดดเดน่ ของหลงัคาซึง่เป็นสนี า้เงินขาวโดนเดน่ตดักบัสหีลงัคาสนี า้ตาลของบา้นเมืองสวยงามอยา่งยิ่ง มีเวลาให้
ทา่นเดินขึน้บนัไดสูจ่ดุชมวิวดา้นบนของหอนาฬิกา ท่ีทา่นจะสามารถเห็นวิวท่ีสวยงามโดยรอบของเมือง น าท่านเขา้ชมร้านท า
ทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครวั Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมยั
ศตวรรตที่ 16 ภายในตวัอาคารมีการตกแตง่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัรวรรดินโปเลียน มีซุม้ประตแูละเสาโรมนั มีรูปป้ัน
และจิตรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลายหินออ่นดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนีเ้ป็นพิพิธภณัฑศ์ิลปะล า้ค่าและเครื่องประดบัหา
ยาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาใหท้่านเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล า้ค่าและเครื่องประดบัหายากแลว้ ในสว่น
ของ Lohri Store ยงัมีนาฬิกาชัน้น าระดบัโลกใหท้า่นเลอืกซือ้ 

 หลงัจากนัน้ น าทา่นเดินทางตอ่สูเ่มืองอินเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และ
ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อิสระใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเลก็ๆ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนูพิเศษชีสฟองดูว)์ 
ที่พกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั METROPOLE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซริน์ – สิงโตหนิแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟขึน้สู ่                              
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ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 
11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึน้สูย่อดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารน า้แข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟ
รายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสู่งที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ า้น ้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลกัให้
สวยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็งลึกถึง 30 เมตร อิสระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมบนยอดเขา และที่ไมค่วรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดยที่ท  าการไปรษณียท์ี่สงูที่สดุในยโุรปน าคณะเดินทางลงจากยอด
เขาโดยไม่ซ  า้เสน้ทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศนท์ี่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเ์ทอ บรุนเนิน 
(Lauterbrunnen) 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
 หลงัจากนัน้เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ย

ทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็น
อนสุรณร์  าลกึถึงการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตัิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล 
(Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลกัษณข์อง
เมืองลูเซิรน์ เป็นสะพานไมท้ี่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวตัิศาสตรข์องชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน แบบสมยัใหม ่มีถนนเลยีบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 ลูเซริน์ – ยอดเขาทติลิส – ดจิอง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 เดินทางเขา้สู่หมู่บ้านแองเกิล้เบิรก์ (Engelberg) ซึ่งตัง้อยู่เชิงขนุเขาที่สวยงามมีระดบัอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ ผ่าน

เสน้ทางไฮไลทข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์และวิวทิวทศันส์วยงามของทุ่งหญ้าตดักับหิมะอนัขาวโพลนปกคลมุยอดเขา น าท่านขึน้
กระเชา้ลอยฟา้ทนัสมยัระบบใหมล่า่สดุหมนุ 360 องศา รอบตวัเอง ชมทศันียภาพอนัตระการตาไดร้อบทิศทางตามเสน้ทางขึน้สู่
ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Grotto)ที่ไมเ่คยละลาย เชิญเพลดิเพลนิสนกุสนานกบัการเลน่หิมะบนลานสกี สดุ
แสนประทบัใจเป็นอยา่งยิ่ง ชมทิวทศันข์องยอดเขาตา่งๆ ท่ีปกคลมุไปดว้ยหิมะอนัขาวโพลนสรา้งความงดงามใหก้บัขนุเขาเป็น
อนัมาก 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 

จากนัน้เดินทางสูเ่มืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหง่แควน้เบอรก์นัดี ผ่านทุ่งราบอนักวา้งใหญ่แหลง่ผลิต
มสัตารด์ช่ือดงั อีกทัง้ยงัมีช่ือเสยีงในการผลติไวนช์ัน้เลศิอีกดว้ย ผา่นชมอาคารบา้นเรอืนสมยัเรเนสซองส ์โบสถแ์ละวิหารเก่าแก่
ในสมยัยคุกลาง ซึง่มีจดุเดน่คือ การมงุหลงัคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจดัเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE DIJON CLEMENCEAU หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 ปารีส – พระราชวังแวรซ์าย 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 

ของโลกที่นกัทอ่งเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปัจจบุนักรุงปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล  า้สมยัแหง่
หนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลทางการเมือง การศึกษา บนัเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นเมืองที่
ส  าคญัที่สดุแหง่หนึง่ของโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 เดินทางสู่ เมืองแวรซ์าย น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์าย (Versailles Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ิน

บรรยายในพระราชวงั) ท่ีสรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรม
ฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งินอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆ ของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวง
ประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความ
ยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้
หลยุสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งที่ใชส้  าหรบัจดังานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสีของพระเจา้
หลยุสท์ี่ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ จากนัน้
น าทา่นเดินทางตอ่สูก่รุงปารีส (Paris) 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 8 ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ช้อปป้ิง - ล่องเรือแม่น า้แซน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารสี ผา่นลานประวตัิศาสตรจ์ัตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde) ที่พระเจา้หลยุส์

ที่ 16 และพระนางมารอีองตวัแนต ถกูตดัสนิประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝรั่งเศส จากนัน้เขา้ สู่ถนนสายโรแมนติกช
องป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจตัรุสัคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน, น าชมและถ่ายรูปคูก่บัประตูชัยนโป
เลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึกเอาสเ์ตอรล์ิทซใ์นปี1805 โดยเริ่มสรา้งขึน้นปี 
ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1836 แลว้น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณข์องกรุงปารสี 
หลงัจากนัน้อิสระใหท้่านเชิญเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นราคาถกูในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส าอาง 
น า้หอม นาฬิกาหรอืกระเป๋า  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้) 
 น าทา่นล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น า้แซน ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝ่ังแม่น า้นบัว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณท์ี่น่าประทบัใจโดยเรือจะลอ่ง
ผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายกุว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคที่
งามเลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสงูจากระดบัพืน้ดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่
ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 กับพระนางมารี องัตวัแนตต ์และยงัเป็นจุดกิโลเมตรที่ศนูยข์องประเทศ
ฝรั่งเศสอีกดว้ย จากนัน้พาท่านสมัผสักบับรรยากาศที่เต็มไปดว้ยนกัชอปปิงจากทั่วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลาง
กรุง ปารสีที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดงั
ของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารสี โดยมีสนิคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิ
เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9 ปารีส - บรัสเซลส ์– กรุงอัมสเตอรด์ัม 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู ่บรัสเซลส ์(Brussel) ประเทศเบลเยี่ยม จากนัน้เขา้สู่จัตุรัสกรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ที่มีช่ือเสียง

กลา่วขานกนัวา่สวยที่สดุแหง่หนึง่ในยโุรป   ชมศาลาวา่การเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจตัรุสั น าชมและถ่ายรูปกบัเมเน
เก้นพีส (Manneken pis) ซึง่เป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเลก็ๆก าลงัยืนแอน่ตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั ผูส้รา้งประวตัิศาสตรแ์ละ
ต านานพืน้เมืองของชาวเบลเยีย่มซึง่มกีารเลา่ขานกนัมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือจเูลยีนสกี มาพบสายชนวนระเบิด
ก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวนและป้องกนัเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลกันี ้เพื่อระลกึถึงความกลา้หาญ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
 เดินทางเขา้สู่ กรุงอัมสเตอรด์ัม(Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนกัท่องเที่ยวจากทั่วโลก น าท่านผ่านชม

เมืองที่มากมายไปดว้ยพิพิธภณัฑร์ะดบัโลกตา่งๆ มากมาย  
ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOL AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 10 
หมูบ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม -ล่องเรือ
หลังคากระจก –จัตุรัสดัมสแควร ์ - สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส ์(Zaanse Schans) ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นที่ระลกึกบักงัหนัลม สญัลกัษณท์ี่ส  าคญั

อยา่งหนึง่ของชาวดตัช ์และชมการสาธิตวิธีการผลติรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท์ี่ใชใ้สใ่นชีวติประจ าวนัในงานอาชีพตา่งๆพรอ้มเชิญ
เลือกซือ้สินคา้ของที่ระลกึ   น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) น าท่านสมัผสัวิถีชีวิตของเมือง
ชาวประมงที่เรยีงรายไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ รวมไปถึงท่าเรืออนัแสนคึกคกัของเมืองที่เต็มไปดว้ยนกัท่องเที่ยวมากมาย 
อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่ยงัคงอนรุกัษ ์อนรุกัษ์วฒันธรรมการแตง่กายแบบดัง้เดิมของชาวดตัชไ์วท้ี่เมืองนี ้อิสระใหท้า่นได้ชมเมืองและ
เลอืกซือ้ขอวงฝากของที่ระลกึไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 น าทา่นชมเมืองอมัสเตอรด์มัโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพ

บา้นเรอืนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์น า
ทา่นเขา้ชมสถาบนัสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสยีงระดบัโลก ซึง่ทา่นจะไดส้มัผสัและเรียนรูพ้ืน้ฐานในการดแูละการเจียระไน
เพชรในรูปแบบตา่งๆ พรอ้มกนันัน้ยงัไดม้ีโอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลือกชมสินคา้อื่น อย่าง
นาฬิกายี่หอ้ดงัมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, 
CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO 
ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ น าทา่นเดินเที่ยวชมและเลอืกซือ้สนิคา้ที่บรเิวณจัตุรัสดมัส

แควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมืองที่มีอนสุรณส์งครามเพื่อร  าลกึถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีต
ศาลาวา่การเมืองที่หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงที่จกัรพรรดินโปเลยีนแหง่ฝรั่งเศสเรอืงอ านาจ 

19.00 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินกรุงอมัสเตอรด์มั เพื่อใหท้า่นมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้
ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 21.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน Eva Air เที่ยวบินที่ BR076 

วันที่ 11 กรุงเทพฯ  
13.40 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่วเพิม่ 

ท่านละ 
9-19 สิงหาคม 65 93,900.- 16,900 

6-16 กนัยายน 65 93,900.- 16,900 

4-14 ตุลาคม 65 93,900.- 16,900 

11-21 ตุลาคม 65 93,900.- 16,900 

1-11 พฤศจิกายน 65 93,900.- 16,900 

17-27 พฤศจิกายน 65 93,900.- 16,900 

1-11 ธันวาคม 65 93,900.- 16,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการเดนิทางเข้าออกประเทศ 
► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดินทาง 
 1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน)  
 2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   
 3. เอกสารใบรบัรองที่ไดร้บัวคัซีนปอ้งกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม 
 
► ผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ จะตอ้งไดร้บัวคัซีน ครบโดสแลว้ 
โดยตอ้งผา่นระยะเวลาการฉีดวคัซีนโดสสดุทา้ยมาอยา่งนอ้ย 14 วนั  
 
►การเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดินทางตอ้งขอ Thailand Pass  
ขัน้ตอนท่ี 1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 
 1. หนงัสอืเดินทาง (Passport) 
 2. VISA (ส าหรบัชาวตา่งชาติเทา่นัน้) 
 3. เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรฐับาลไทย มากกวา่ 14 วนัก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificateและ 
International Vaccinated Certificate) 
 4. ประกนัสขุภาพท่ีครอบคลมุการรกัษาโควิดในตา่งประเทศวงเงิน USD 50,000 (ส าหรบัชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 
ขัน้ตอนท่ี 2 : ลงทะเบียน Thailand Pass เอกสารที่ตอ้งใชต้ามรายละเอียดขัน้ตอนที่1 
ลงทะเบียนอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทางเขา้ประเทศไทย เมื่ออนมุตัิแลว้จะไดร้บั Thailand Pass QR Code ส าหรบัการเดินทางเขา้ประเทศ
ไทย 
ขัน้ตอนท่ี 3 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 
 1.แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeตอ่เจา้หนา้ที่สนามบินที่ทา่นมาถึง 
 2.ผา่นกระบวนการพิธีตรวจคนเขา้เมือง และกรมควบคมุโรค 
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เงือ่นไขการจอง 
1.           ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื่อทาการจองควิยื่นวีซา่ ภายใน 3 วนันบัจากวนั
 จอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้  
 หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กิดขึน้ 
5. การยื่นวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซีา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยื่น 
 รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดินทาง
 ทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง  
 เนื่องจาก การเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กิน

จ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) รวมน า้หนกักระเป๋าใบละ 23 ก.ก. จ านวนไมเ่กิน 2 ใบ 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
        คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
        คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
         เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้**  
         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถงึ 85 ปี **  
         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ทิปพนกังานขบัรถ ทา่นละ 2 ยโูร / ทา่น / วนั (คิดเป็น 6 วนั เทา่กบั 18 ยโูร) 
3. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย ทา่นละ 3 ยโูร / ทา่น / วนั (คิดเป็น 11 วนั เทา่กบั 33 ยโูร) 
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4. คา่ทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสมัภาระประจ าไโรงแรม (เพื่อปอ้งกนัการสญูหาย ควรดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง) 
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครือ่งดื่มที่สั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 23 

ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล และ ในกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญู
หายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

6. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
7. คา่วซีา่ประเทศฝรั่งเศสรวมคา่บรกิารยื่นวีซา่ (ประมาณ 5,500 บาท) 
8. คา่ตรวจ RT-PCR Test หรอื Rapid Antigen ตามมาตราการของแตล่ะประเทศ (ถา้มี) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท และคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 30,000 บาท และคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ี บริษัท

ฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไป
ช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ
ทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวี
ซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
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7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของ

สงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 
ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่ง

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้
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เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ หรอื 3.5 ซม. สงู 4.5 ซม. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ 

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน, วัน

ลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ

บัญช ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนั

หรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 
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เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว 

และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ 

A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควิ
นดัหมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงั
จะตอ้งตรงกบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 

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

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่......................ถงึวนัที.่........................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ).............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .................................................... 

 สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 


