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HILIGHT 
พระราชวังเชินบรุนน์ | ซาลส์บวร์ก | อินส์บรุค | วาดุซ | ฮัลสตัท | ยอดเขาทิตลิส | ลูเซิร์น | 

ยอดเขาจุงเฟรา | อินเทอร์ลาเกน | ปารีส | พระราชวังแวร์ซาย | บรัสเซลส์ | กรุงอัมสเตอร์ดัม 
 

GRAND EUROPE  WITH DOUBLE MOUNTAINS 
ออสเตรีย สวสิ ฝร่ังเศส เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด1์1 วัน 8 คนื 

เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2565 

ราคาแนะน าเพยีง  96,900.- 
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 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

วันที ่ 1 – 11 พฤศจกิายน 65  , 17 – 27 พฤศจกิายน 65  96,900.- 

วันที ่ 1 – 11 ธนัวาคม 65  96,900.- 

 

เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วัน 

ค่่า 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทียบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก O O O 
BEST WESTERN 
PLUS AMEDIA 
ART 

3 ซาลส์บวร์ก -ฮัลสตัท –อินสบ์รุค O O O ALP HOTEL  

 4 อินส์บรุค - วาดุซ –ซุก –อินเทอร์ลาเกน O O O METROPOLE 

5 ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไมช้าเปล O O O 
IBIS STYLES 
LUZERN CITY  

6 ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – ดจิอง O O O 
MERCURE DIJON 
CLEMENCEAU  

7 ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย O O O 
MERCURE LA 
DEFENSE 

8 ปารีส – ล่องเรือแม่น้่าแซน – ประตูชัย – หอไอเฟล –ช้อปปิง้ O O X 
MERCURE LA 
DEFENSE 

9 ปารีส - บรสัเซลส์ – กรุงอัมสเตอร์ดัม O O O 

NOVOTEL 
AMSTERDAM 
SCHIPHOL 
AIRPORT 

10 
หมูบ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม -
อัมสเตอร์ดัม -ล่องเรือหลังคากระจก –จัตุรัสดัมสแควร์ - สนามบิน 

O O   ✈  
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11 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

วันที่ 1 กรุงเทพ  
23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Eva 

Air โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ่านวยความสะดวก 
วันที่ 2 กรุงเทพ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ –  ซาลส์บวร์ก 
02.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา โดยสายการบิน Eva Air โดยเที่ยวบินที่ BR061 
08.35 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง  จากนั้นน่าเข้าชมความงดงาม

ของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจ่านวนห้องถึง 1 ,441 
ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่
ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศส 
  
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก วูล์ฟกัง 

อมาดิอุส โมสาร์ท ที่มีชื่อเสียงก้องโลก น่าเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กที่มีความหมายว่า ปราสาท
เกลือ เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้่าซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์ค
บิชอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่ส่าคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน ชม
สวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายท่าภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักเพลงสวรรค์ (The 
Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น่าท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 3 ซาลส์บวร์ก - ฮัลสตัท – อินส์บรุค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบ

ล้อมด้วยขุนเขาและป่าสี เขียวขจี  สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่ โรแมนติกที่สุดใน 
Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็น
ไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชม
เมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูพิเศษ ปลาเทร้าท์จากทะเลสาบฮัลสตัทย่าง( 
**ถ้าในกรณ๊ไม่สามารถหาปลาเทร้าท์ได้  ทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็นปลาชนิดอื่นจากทะเลสาบฮัลสตัทแทน** 

บ่าย ออกเดินทางต่อสู่เมืองอนิส์บรุค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้น ทีโรลเป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศออสเตรียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้่าอิน ซึ่งค่าว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้่าอิน มีลักษณะแคบๆแทรก
ตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคา่(Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์ส่าคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่
ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 ส่าหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครอง
แคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น่าท่านเข้าสู่ที่พัก ALP HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4 อินส์บรุค - วาดุซ – ซุก – อินเทอร์ลาเกน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น่าท่านออกเดินทางสู่เมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตน สไตน์ (Liechtenstein) เป็นประเทศ

เล็กๆ มีพื้นที่เพียง 160 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นตั้งอยู่ในทวีปยุโรปกลางริมแม่น้่าไรน์ที่มีภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขา
สูงมี ประชากรราว5,100คน มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับออสเตรียและด้านตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์ 
และเป็นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาว น่าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle)  หลังจากนั้น
มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองวาดุซ (Vaduz) ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ ได้เวลาอันสมควรน่าท่านต่อไปยัง
เมืองเฟลด์เคิร์ช เมืองเล็กๆริมชายแดนของประเทศออสเตรีย เดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ
ที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพ
แล้ว เมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต่่าจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังส่าคัญระดับ
โลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย 
 

น่าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่ส่าคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของ
หอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็นสีน้่าเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้่าตาลของบ้านเมือง
สวยงามอย่างยิ่ง มีเวลาให้ท่านเดินขึ้นบันไดสู่จุดชมวิวด้านบนของหอนาฬิกา ที่ท่านจะสามารถเห็นวิวที่สวยงาม
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โดยรอบของเมือง น่าท่านเข้าชมร้านท่าทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in 
Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท่าการตั้งแต่สมัยศตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสมัยจักรวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลาย
หินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้่าค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้น
เดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล้่าค่าและเครื่องประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store 
ยังมีนาฬิกาชั้นน่าระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อ 

 หลังจากนั้น น่าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake 
Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์
ในเมืองเล็กๆ 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูพิเศษชีสฟองดูว์) 
ที่พัก น่าท่านเข้าสู่ที่พัก METROPOLE หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 5 ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงาม เพื่อขึ้นกระเช้าEiger Express 

กระเช้าลอยฟ้าตัวใหม่ สู่สถานี Eigergletscher  โดยกระเช้าตัวนี้นอกจากจะให้ท่านได้เห็นวิวความสวยงามของ
จุงเฟราโดยรอบแล้วยังจะช่วยให้ท่านลดเวลาลงกว่า 40 นาที เมื่อเทียบกับการขึ้นสู่ยอดเขาแบบเดิม หลังจากนั้น
น่าท่านเดินทางต่อด้วยรถไฟเพื่อขึ้นสู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดใน
ยุโรป (Top of Europe) ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้่าแข็งที่มีขนาดใหญ่   โดยเมื่อปี คศ.
2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป มีความสูง
กว่าระดับน้่าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร หลังจากนั้นน่าท่านเข้าชมถ้่าน้่าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลัก
ให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้่าแข็งลึกถึง 30 เมตร อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ท่าการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดใน
ยุโรป  
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อม

ล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผา
หินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร่าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศส
เมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้่ารอยส์ 
(Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป 
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน 
แบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง 
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ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น่าท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 6 ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก (Engelberg) ซึ่งตั้งอยู่เชิงขุนเขาที่สวยงามมีระดับอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขา

แอลป์ ผ่านเส้นทางไฮไลท์ของสวิตเซอร์แลนด์ และวิวทิวทัศน์สวยงามของทุ่งหญ้าตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุม
ยอดเขา น่าท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชมทัศนียภาพอันตระการ
ตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เข้าชมถ้่าน้่าแข็ง (Ice Grotto)ที่ไม่เคยละลาย เชิญ
เพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่
ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็นอันมาก 

 
กลางวัน 
บ่าย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา 
จากนั้นเดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้าง
ใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเร
เนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียงเป็น
ลวดลายงดงาม 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น่าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE DIJON CLEMENCEAU หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 7 ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น่าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 

1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่ล้่าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลทางการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์
และศิลปะ ท่าให้กรุงปารีสเป็นเมืองที่ส่าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองแวร์ซาย น่าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์

ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง( ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตร
อลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้อง
ต่างๆ ของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจ่าพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่าง 
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วิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็น 
ห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน( ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 
แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้ส่าหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นร่าของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้า
หลุยส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่
ยิ่งใหญ ่จากนั้นน่าท่านเดินทางต่อสู่กรุงปารีส (Paris) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก น่าท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 8 ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง - ล่องเรือแม่น้่าแซน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น่าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde) ที่

พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส จากนั้น
เข้า สู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโป
เลียน, น่าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโป
เลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นนปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วน่าถ่ายรูป
เป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ของกรุงปารีส หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเชิญเลือกซื้อสินค้า
แฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส่าอาง น้่าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้) 
บ่าย น่าท่านล่องเรือแม่น้่าแซน ไปตามแม่น้่าแซน ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน

คลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝั่งแม่น้่านับว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจโดยเรือจะล่องผ่าน
มหาวิหารนอเตรอดามแหง่ปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์
โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 
96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็น
จุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักชอปปิงจาก
ทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือทา่น
สามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมี
สินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer 
เป็นต้น 

ค่่า อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก น่าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 9 ปารีส - บรัสเซลส์ – กรุงอัมสเตอร์ดัม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น่าท่านเดินทางสู่ บรัสเซลส์ (Brussel) ประเทศเบลเยี่ยม จากนั้นเข้าสู่จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ที่มี

ชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส น่า
ชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก่าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะ
อย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และต่านานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายต่านาน 
เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก่าลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ 
ชาวเมืองจึงท่ารูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย เดินทางเข้าสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก น่า

ท่านผ่านชมเมืองที่มากมายไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกต่างๆ มากมาย  
ค่่า รับประทานอาหารค่่า 
ที่พัก น่าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOL AIRPORT หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 10 หมูบ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม -ล่องเรือหลังคากระจก –จัตุรัสดัมส
แควร์  - สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น่าเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส ์(Zaanse Schans) ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์
ที่ส่าคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ใน  ชีวิตประจ่าวันใน
งานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก   น่าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมง โวเลนดัม 
(Volendam) น่าท่านสัมผัสวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงที่เรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ รวมไปถึงท่าเรือ
อันแสนคึกคักของเมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมาย อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์  อนุรักษ์วัฒนธรรม
การแต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ไว้ที่เมืองนี้ อิสระให้ท่านได้ชมเมืองและเลือกซื้อขอวง ฝากของที่ระลึกได้ตาม
อัธยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บ่าย น่าท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามล่าคลอง สัมผัสชีวิตความ เป็นอยู่ 

รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอัน
สวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ น่าท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงระดับโลก  ซึ่งท่านจะได้สัมผัส
และเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มี โอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงาม
ในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, 
TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT,  CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวม
ไปถึ งนาฬิกาแฟชั่ นอย่ าง  GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, 
MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ น่าท่านเดินเที่ยวชมและเลือก ซื้อสินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ 
(Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อร่าลึกถึง ทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และ
อดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศส
เรืองอ่านาจ  

19.00 น.  น่าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงอัมสเตอร์ดัม เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท่าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการ
เลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน  

21.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Eva Air เที่ยวบินที่ BR076 
 

วันที่ 11 กรุงเทพฯ  
13.40 น. 
 

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออสเตรีย สวสิ ฝรัง่เศส เบลเยียม เนเธอรแ์ลนด ์
11 วนั 8 คนื 

โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 
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กา่หนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

ทา่นละ 
1-11 พฤศจกิายน 65 96,900.- 16,900 

17-27 พฤศจกิายน 65 96,900.- 16,900 
1-11 ธนัวาคม 65 96,900.- 16,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

**รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปดิทา่การในวนัอาทติย์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั** 

เชน่ กรณทีีเ่มอืงนัน้มีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คียงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้่าเงิน( เดินทาง  
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจ่านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  
5. เมื่อท่านท่าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุก
ข้อแล้ว 

ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุครั้ง มฉิะนัน้ทางบรษิัทฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้  

ทั้งนีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และ เหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะคา่นึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเปน็สา่คัญ 
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เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ออกจากประเทศไทย  

ผู้มีสัญชาติไทย  
► เอกสารที่ต้องท่าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน(  
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต( หรือ เอกสาร International Vaccinated  
Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลอืง*  
ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว   
3. ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19   
    เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  
4. ผู้เดินทางเข้าประเทศ จะต้องได้รับวัคซีน ครบโดส 2 เข็ม 
โดยต้องผ่านระยะเวลาการฉีดวัคซีนโดสสุดท้ายมาอย่างน้อย 14 วัน 
► เง่ือนไขวัคซีน การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปประเทศยุโรป ในโปรแกรมเข้าประเทศ ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส เบลเยียม 
เนเธอร์แลนด์ 
แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & 
Johnson 1 โดส (โดยได้รับวัคซีนไม่เกิน 270 วัน ครอบคลุมวันเดินทาง)  
 

เงือ่นไขการจอง 

1.   ช่าระเงินมัดจ่าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ่าแล้วเท่านั้น 
2. ส่งส่าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท่าการจองคิวยื่นวีซ่า  
      ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส่าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย      
      อัตโนมัต ิ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด( ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่  
      ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่  
      รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและ 
      ยื่น รายบุคคล (แสดงตน( ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง 
      เจ้าหน้าที ่
6.  หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอาย,ุ มีโรคประจ่าตัว หรือไม่สะดวกใน  

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ่าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 
จะต้องไม่เกินจ่านวนวัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
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2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน่าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่( 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส่าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้ **  

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท่าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้่าหนัก

เกินจากทางสายการบินก่าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก
โรคประจ่าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ต่อท่าน / วัน (คิดเป็น 9 วัน เท่ากับ 18 ยูโร( 
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 3 ยูโร / ต่อท่าน / วัน (คิดเป็น 11 วัน เท่ากับ 33 ยูโร( 
5. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน้่าหนักเกินจากทางสายการบิน, ค่า

รักษาพยาบาล  และ ในกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ่าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่าง
การเดินทาง เป็นต้น 

7. ค่าธรรมเนียมน้่ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
8. ค่าวีซ่าประเทศฝรั่งเศสรวมค่าบริการยื่นวีซ่า (ประมาณ 6,900 บาท( 
9. ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี( 
 
 

เงือ่นไขการชา่ระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
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หากทา่นไมผ่า่นการอนมุัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุา่เปน็ 
ทางบรษิทัขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วีซา่ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัท
ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและ
อาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส่าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท่างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด่าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ่านัก
หรือศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปยื่นค่าร้องขอท่าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย 
เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการยื่นค่าร้องขอวีซ่า และจ่านวนหน้าหนังสือเดินทาง 
ต้องเหลือว่างส่าหรับติดวีซ่าไม่ต่่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิและทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส่ารองที่นั่งพร้อมช่าระเงินมัดจ่าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ่าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท่าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก่าหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบิน 

 
 มีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้่าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม( ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและ

ร่างกาย และอ่านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
 
 
 
 
 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
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2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท่าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ่านวนที ่บริษัทฯกา่หนดไว้ (20ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ

เดียวกันบริษัทต้องน่าไปช่าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท่าการเลื่อนการ

เดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ  ค่าธรรมเนียมในการมัด

จ่าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน( และท่านได้ช่าระค่าทัวร ์

     หรือมัดจ่ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า /   

     ค่ามัดจ่าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว(   ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออก 

     เดินทางไม่ครบตามจ่านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ 

      ทั้งหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่า 

      เหตุผลใดๆ ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท่าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single( ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  

อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม  

      บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต  

      และไม่มีอ่างอาบน้่า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝรั่งเศส( 

ใชเ้วลาทา่การอนมุตัิวซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัทา่การ 

ยื่นวซีา่แสดงตนที่ศนูย์ยืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน็ตวัจรงิ 1 ชดุ และสา่เนา 1 ชดุ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้ 

**หากทา่นเคยโดนปฏิเสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจ้งเจา้หนา้ทีท่วัร์ใหร้บัทราบตัง้แตท่ีท่า่นทา่การจองทวัร์เขา้มา เพื่อทา่การ
แกไ้ขในการขอวซีา่ในครัง้นี ้มฉิะนัน้หากทา่นไม่แจง้ใหท้ราบ อาจจะมีผลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในครั้งนี*้* 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยึดตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดีต 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู่เรือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส่าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 

หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช่ารุด (หนังสือ

เดินทางเล่มเก่า กรุณาน่ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย(  
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***ในกรณทีีถ่อืพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พ่านกัอยูต่่างประเทศ, ท่างานอยู่ตา่งประเทศ หรือนกัเรยีน นักศกึษาศกึษา

อยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทนัที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อก่าหนดของ

ทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก่าหนดนี้รวมไปถึงผู้

เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

2. รปูถา่ย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ่านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยู่กบัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ให้

เหน็ห ูเหน็คิ้ว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชา่รดุ*** 

ตัวอยา่งรปู 

 

3. หลกัฐานการทา่งาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD(ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 

เดือน หรือ ส่าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403( 

- กจิการไม่จดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการท่างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็น

ตัน 

- เปน็พนกังาน    หนังสือรับรองการท่างาน จากบริษัทฯ ระบุต่าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท่างาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค่าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน( 

- นกัเรียนหรอืนกัศกึษา ใช้หนงัสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก่าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค่าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน( 
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4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณผีูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช้ Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป ย้อนหลัง 3 เดอืน 

ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกค้าท่ารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ 

Statement เพื่อให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า 

- กรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช้ส่าเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน(ของผู้ที่ออก

ค่าใช้จ่าย(  

- **Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว และจะต้องมีแสดง

ทั้งหมดในทุก ๆ หน้า 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นตัวครึ่งกระดาษ A4 ไม่สามารถใช้ยื่น

ได้ รบกวนแจ้งธนาคารให้ออกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส่าเนาทะเบียนบ้าน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี( 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามกีารเปลี่ยน( 

6. กรณเีดก็อายไุมถ่งึ 18 ป ีไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเดก็เดนิทางไปกบับิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ่าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม

ระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา(พร้อมแนบส่าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ่าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม

ระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา( พร้อมแนบส่าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 
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-  หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ่าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส่าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบส่าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ่านาจ

ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณเีดก็อายตุ่า่กวา่ 18 ป ีบิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์สา่หรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝรัง่เศส 

**หากทา่นเคยโดนปฏิเสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจ้งเจา้หนา้ทีท่วัร์ใหร้บัทราบตัง้แตท่ีท่า่นทา่การจองทวัร์เขา้มา เพือ่ทา่การ
แกไ้ขในการขอวซีา่ในครัง้นี ้มฉิะนัน้หากทา่นไม่แจง้ใหท้ราบ อาจจะมีผลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในครั้งนี*้* 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วนตามความเปน็จรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองคิวนดัหมายใหท้า่นกอ่นและไม่
สามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะนัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรงกบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่นัน้) 

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

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

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

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
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4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.( เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยก่าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

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

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย (คู่สมรสเสยีชีวิต( 

  อื่นๆ (โปรดระบุ(……………. 

10. ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าเป็นเด็ก อายุต่่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และที่อยู่ ผู้ปกครอง 

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

……………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………..… 

11. ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ขอวซีา่ 

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

…… 

……………………………………………………………………………………

รหัสไปรษณีย์……………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพท์มือถือทีต่ิดต่อได้.................................................................. 

12. อาชีพปัจจุบัน (หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น((หากมมีากกวา่ 1 อาชพี ใหร้ะบุ

มาแคง่านเดียว) 
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     ....................................................................................................... 

 

13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  สา่หรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………….…… 

หมายเลขโทรศัพท์ของที่ท่างาน.................................................................. 

    E-MAIL ที่ท่างาน (โปรดระบุ)............................................................................................ 

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..........................ถึงวันท่ี............................ 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ(................................................ 

 

**กรณลีกูคา้เคยมีวซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสา่เนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตัวลา่สดุแนบมาด้วย** 

 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด่ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ่านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ ......................................................   

สิ่งที่ช่วยในการด่ารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด่ารงชีพ   
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   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให ้

   ช่าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพ่านักมีผู้ออกให้ 

   ช่าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช่าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ(     อื่นๆ (โปรดระบุ(    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัิวซีา่เปน็ดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี่ยวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทั้งนีบ้รษิทัเปน็เพยีง

ตัวกลางและคอยบริการอา่นวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเทา่นัน้ 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

