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รหัสโปรแกรม : 25555 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Welcome Tulip Fest” 
 

เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน 6 คืน 
พิเศษ!! บินตรงกับ KLM และ Air France  

ชมเทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังทีสุ่ดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ณ สวน คอยเคนฮอฟ  
เดินเล่นหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์  

แวะเมืองเกนจ์ ชมมหาวิหารแห่งเกนท์ เยี่ยมหนนู้อยมาเนเคนพีส   
พร้อมถ่ายรูปกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งจุใจในมหานครปารีส พร้อมล่องเรือชมความประทับใจและความงดงามสอง

ฝั่งแม่น้ำแซน 
 

 
 

 

“Welcome Tulip Fest” 

Netherland-Belgium-France 
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ก ำหนดกำรเดินทำง     11-18 เม.ย.2566  

 

วนัแรก  สนำมบินสุวรรณภมิู-อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์  
09.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7-8  เคาน์เตอรส์ายการบิน KLM 

Royal Dutch Row P 
12.05 น.  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน KLM Royal Dutch เท่ียวบินท่ี KL-876 

18.45 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ 
ศุลกากร จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงอมัสเตอรด์มั 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม AMEDIA Airport หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง อมัสเตอรด์มัส-์ลิสส์-เข้ำชมเทศกำลคอยเคนฮอฟ-อมัสเตอรด์มั  (เนเธอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ลิสส ์(Lisse) เมอืงหนึ่งซึง่ตัง้อยูท่างตอนใตข้องประเทศเนเธอรแ์ลนด์  น าท่านชม
และสมัผสัความสวยงามของ สวนคอยเคนฮอฟ (Keukenhof Spring Gardens) สวนดอกไม้ในช่วงฤดู
ใบไม้ผลิท่ีโด่งดงัท่ีสุดในยุโรปและเป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ดว้ยทวิลปิทีม่มีากกว่า 7 ลา้น
ตน้ในแต่ละปี รวมทัง้ไมห้วัอื่นๆ เช่น ลลิลี ่แดฟโฟดลิ หรอืนาซสิซสั ไฮยาซนิธ ์ออกดอกบานสะพรัง่อยู่ดู
ละลานตา สวนไดถู้กออกแบบไวอ้ย่างสวยงาม ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่อนัเก่าแก่ มทีางเดนิอนัร่มรื่น 

วันที่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร โรงแรม 

เช้า เท่ียง เย็น  

 
11APR    KL876     BKK-AMS     1205-1845 

   17APR    AF166     CDG-BKK     1630-0845+1 

1 สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนิสคปิโพล อมัสเตอรด์มั     
AMEDIA Airport  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

2 
อมัสเตอรด์มั-ลสิส์-เขา้ชมเทศกาลทวิลปิคอยเคนฮอฟ-อมัสเตอร์ดมั-ล่องเรอืหลงัคา
กระจก-โรงงานเพชร-ชมเมอืงอมัสเตอรด์มั    

AMEDIA Airport  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

3 
อมัสเตอรด์มั-ซานสส์คนัส ์หมู่บา้นวฒันธรรมฮอลแลนด์-หมู่บา้นชาวประมงโว
เลนดมั-รอ็ตเตอร์ดมั-ชมเมอืงรอ็ตเตอรด์มั ถ่ายรปูบา้นลูกเต๋า     

Novotel Rotterdam  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

4 
รอ็ตเตอรด์มั-เกนท-์มหาวหิารเมอืงเกนท์-บรสัเซลส-์ชมเมอืงบรสัเซลส-์อะโตเมีย่ม-
หนูน้อยมาเนเคนพสิ-จตัุรสัแกรนด์เพลส 
พเิศษ!! เมนูหอยแมลงภู่ เอกลกัษณ์ของชาวเบลเยีย่ม 

   

Ramada by Wyndham 
Brussels Woluwe  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

5 
บรสัเซลส์-ปารสี-ชมเมอืง ถ่ายรูปประตูชยั หอไอเฟล ชองเอลเิซ่- 
ล่องเรอืแม่น ้าแซน 
พเิศษ!! เมนูหอยเอสคาโกเสฟิพรอ้มไวน์ท่านละ 1 แก้ว 

   
Novotel Paris Pont de Savres 
หรือเทียบเท่า  * * * * 

6 
ปารสี-ชอ้ปป้ิง La Vallee Village Outlet-พระราชวงัแวรซ์ายส์-ปารสี 
พเิศษ!! เมนูอาหารไทย     

Novotel Paris Pont de Savres  
หรือเทียบเท่า  * * * * 

7 ปารสี-ชอ้ปป้ิงหา้ง Samaritaine-สนามบนิชารล์เดอโกล     - 

8 สนามบนิสุวรรณภูม ิ    - 
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บางตอนกม็งีานประตมิากรรมประดบัสวนอยู่เป็นระยะ มสีระน ้าและน ้าพุ มศีาลาจดัแสดงกจิกรรมต่างๆ 
เกีย่วกบัดอกไมม้ากมาย มกีารจดัสวนตวัอย่าง การวางแผนจดัปลูกไมด้อกไมใ้บ มรีา้นอาหาร 4 แห่ง 
รวมทัง้คอฟฟ่ีชอ็ป (สวนคอยเคนฮอฟเปิดใหเ้ขา้ชมประมาณกลางเดอืนมนีาคมจนถงึประมาณกลางเดอืน
เดอืนพฤษภาคมของทุกปี) สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสูก่รงุอมัสเตอรด์มัส ์

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านชมและถ่ายรปูด้านนอกกบัพระราชวงัหลวง (Royal Palace) หรอืภาษาดชัท ์Konniklijk  

Paleis สรา้งขึน้ในปี 1648-1654 เพื่อใชเ้ป็น Stadhuis คอืศาลาว่าการเมอืง จนมาในปี 1808 ในสมยัของ
กษตัรยิ ์Lodewijk Napoleon จงึไดเ้ปลีย่นมาใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัของราชวงศปั์จจุบนัพระราชวงัแห่งนี้ ไดถู้ก
ใชเ้ป็นทีร่บัรองพระราชอาคนัตุกะของพระราชนิี จากนัน้น าท่านเขา้ชม โรงงานเจยีระไนเพชร ชมกรรมวธิ ี
การเจยีรนัยเพชร 1 ในสนิคา้ออกทีส่ าคญัของเนเธอรแ์ลนดท์ีจ่ะท าให้เขา้ใจถงึวธิกีารในการเลอืกซื้ออญัมณี 

ล ้าค่าน้ี  ท่านมโีอกาสเขา้ชมโชวร์มูทีจ่ะน าเพชรน ้าดขีนาดต่างๆ มาใหท้่านไดช้ม  น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื 
น าท่าน ล่องเรือหลงัคากระจก เพื่อชมบรรยากาศของเมอืงเก่าอมัสเตอรด์มัทีส่รา้งอยู่รมิ 2 ฝัง่คลองทีส่รา้ง
ขึน้ตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่16-18 ซึง่คลองนี้ขดุขึน้มาเพื่อควบคุมระดบัน ้าของแม่น ้าแอมสเตลทีม่กัจะเอ่อลน้เขา้
ท่วมในเมอืงจนเป็นหนึ่งในต านานของชื่อเมอืง และปัจจุบนัชาวเมอืงยงัใชส้ญัจรไปมาพรอ้มกบั
สถาปัตยกรรมรปูปนูปัน้ต่าง ๆ บ่งบอกถงึความมฐีานะศกัดนิาและบา้นบางหลงัมอีายุเก่าแก่กว่ารอ้ยปี   

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม AMEDIA Airport หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

 

วนัทีส่ำม อมัสเตอรด์มั-ซำนสส์คนัส-์โวเลนดมั-รอ็ตเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นวฒันธรรมฮอลแลนด ์ซานสส์คนัส ์Zaanse Schans หมู่บา้นอนุรกัษ์กงัหนัลม
เก่าแก่ ทีต่ัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บา้นแห่งนี้ถอืว่าเป็นสถานทีท่ีเ่กบ็รวบรวมประวตัศิาสตร์
ของกงัหนัลมเอาไวเ้ป็นอย่างด ีซึง่จะไดพ้บกบัความสวยงามอยา่งลงตวัของหมู่บา้นทีส่รา้งขึน้สไตลบ์า้นไม้
แบบฮอลแลนด ์สมัผสับรรยากาศแบบชนบททีส่วยงาม ซึง่ประกอบไปดว้ยแม่น ้า ทุ่งหญา้ และการปศุสตัว ์
ใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกบักงัหนัลม จดัเป็นหนึ่งสญัลกัษณ์ส าคญัของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่กงัหนั
ของประเทศนี้ไดม้กีารใชป้ระโยชน์เป็นอย่างยิง่โดยเฉพาะในดา้นการผนัน ้า วดิน ้า ระบายน ้าเพือ่เอาดนิใน
ทะเลมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในดา้นต่างๆ จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ หมู่บา้นชาวประมงโวเลนดมั 
Volendam เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงและไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ทีม่ี
ความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรอืและหมูบ่า้นชาวประมงอนัแสนคกึคกั รวมไปถงึลกัษณะการแต่งกายในแบบ
ดัง้เดมิของชาวดตัช ์ซึง่แน่นอนว่าปัจจุบนัยงัคงไดร้บัการอนุรกัษ์เอาไวเ้ป็นอย่างด ีใหท้่านไดช้มวถิชีวีติของ
ชาวเมอืงทีย่งัคงมกีารแตง่กายในแบบดัง้เดมิของชาวดตัช์ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการเดนิเล่นท่าเรอื ถ่ายรปู
หน้าพพิธิภณัฑแ์ละสถานทีน่่าสนใจต่างๆ ทีถ่อดความดัง้เดมิไวไ้ดท้ัง้หมดเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั รวมถงึ
ใหท้่านชมิชสีทีม่ชีื่อเสยีงของเนเธอรแ์ลนด ์ทีเ่ป็นแหล่งชื่อดงัแหง่หนึ่งในยุโรปในการผลติชสีและชมการผลติ
รองเทา้ไมจ้ดัเป็นเอกลกัษณ์ทีส่ าคญัของเนเธอรแ์ลนดเ์ช่นเดยีวกนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองรอ็ตเตอรด์มั Rotterdam เมอืงท่าหลกั และเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ามาส รอ็ตเตอรด์มั
นับเป็นเมอืงท่าใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัอรีาสมุส ซึง่มชีื่อเสยีงดา้น
เศรษฐศาสตร ์และสถาบนัสถาปัตยกรรมแหง่เนเธอรแ์ลนดย์ุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ไดร้บัการส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วเป็น "เมอืงแห่งสถาปัตยกรรม" น าท่านชมเมืองรอ็ตเตอรด์มั ทีม่ลีกัษณะต่างจากเมอืงอื่นๆ ใน
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เนเธอรแ์ลนดค์อืเป็นเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ไดร้บัการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเป็น 
"เมอืงแห่งสถาปัตยกรรม" แวะถา่ยรปูกบัสะพานขาวอรีาสมุส (Erasmus Bridge) และสะพานแดงวลิเลมส ์
(Willems Bridge) 2 ใน 3 สะพานซึง่เชื่อมเมอืงสองฝัง่ทีถู่กคัน่กลางดว้ยแม่น ้ามาสเขา้ดว้ยกนั จากนัน้น า
ท่านถ่ายรปูกบั ศาลาว่าการประจ าเมอืงรอ็ตเตอรด์มั (City Hall of Rotterdam) อาคารซึง่รอดพน้จากการ
โดนถล่มเมอืงโดยกองทพัของอดอลฟ์ ฮติเลอร์ ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 

  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Novotel Rotterdam Schiedam หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  รอ็ตเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์-เกนท์-บรสัเซลส ์(เบลเยีย่ม) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองเกนท์ Ghent เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดและมัง่คัง่ทีสุ่ดในยุโรปเหนือ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2 ชัว่โมง) เมอืงเกนทไ์ดช้ื่อว่าเป็นนครทีส่วยงามเป็นรองกรุงปารสีเพยีงแหง่เดยีวเท่านัน้ ผ่านชม ปราสาท
ท่านเคานท ์ป้อมปราสาทในยุคกลาง ทีถู่กสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถงึความรุ่งเรอืงในยุคสมยัของ 
Philip of Alsace และถงึแมว้่าเบลเยีย่มจะผ่านการรบและสงครามมามากมายแต่ปราสาทท่านเคานทย์งัคง
ความงดงามผ่านกาลเวลา และเป็นแห่ลงท่องเทีย่วทีน่่าสนใจของเมอืงเกนท ์น าท่านชม หอระฆงัประจ า
เมอืง ทีส่งูตระหงา่นถงึ 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้า ทีด่า้นล่างนัน้เป็น หอประชมุสงฆ ์ทีม่มีาตัง้แต่
ทศวรรษที ่15 และไดร้บัเกยีรตเิป็นมรดกโลกจากยเูนสโก้ น าท่านชม มหาวิหารเมืองเกนท์ Saint Bavo 
Cathedral โบสถ์สไตลก์อธคิทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่ง ภายในมกีารเกบ็รกัษาแท่นบชูาเกนทผ์ลงานชิน้เอก
ของพีน้่องตระกูลฟาน เอค สรา้งไวต้ัง้แต่ปี1432 เป็น 1 ในผลงานทีฮ่ติเลอรต์อ้งการมากทีสุ่ด จากนัน้น า
ท่านเดนิทางต่อสู่ กรงุบรสัเซลส ์เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านชมเมอืงและชมความสวยงามของจตุัรสัแกรนดเ์พลซ ทีเ่ป็นแลนดม์ารค์ของบรสัเซลล์ สถานทีต่ัง้
ของอดตีพระราชวงัหลวง ศาลาว่าการเมอืงเก่า ทีม่สีรา้งดว้ยศลิปะหลายยุคสมยัทัง้สไตลโ์กธคิ บารอคและ
รอคโคโค ชมและถ่ายรปูภายนอก อะโตเมีย่ม ประตมิากรรมอนังดงามสญัลกัษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลก 
เอก็ซ์โป ซึง่จดัขึน้ ณ ประเทศเบลเยีย่ม ถอืเป็นผลงานชิน้ส าคญั และปัจจุบนัถอืเป็นสญัลกัษณ์อกีอย่างหนึ่ง
ของกรุงบรสัเซลส ์ และน าท่านถ่ายรปูคู่กบัหนูน้อยมานิเคนพีส หรอืหนูน้อยยนืฉี่  สญัลกัษณ์อกีอย่างของ
บรสัเซลส ์จากนัน้ใหท้่านมเีวลาเลอืกซื้อชอ็คโกแลต็ รปูหนูน้อยยนืฉี่และของทีร่ะลกึทีน่่ารกัอกีมากมาย   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
    จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Ramada by Wyndham Brussels Woluwe หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่ำ  บรสัเซลส ์(เบลเยีย่ม)-ปำรีส-ล่องเรือแม่น ้ ำแซน (ฝรัง่เศส)  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
  น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ มหานครปารีส  ประเทศฝรัง่เศส  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
  ผ่านชมทศันียภาพ สองขา้งทาง 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านชมมหานครปารีส ทีค่นทัว่โลกใฝ่ฝันอยากมาเยอืนน าทา่นชมมหานครปารสีโดยรอบเริม่จากเกบ็
ภาพสวย ของหอคอยไอเฟิล บรเิวณหน้าโรงเรยีนการทหารหรอืจตุรสัทรอคาเดโร ชมประตชูยัแห่ง
จกัรพรรดนิโปเลยีน ณ จตัุรสัชารล์สเดอโกลล ์ถนนชอมป์เอลเิซ่ทีโ่ด่งดงั จตัุรสัคองคอรต์ทีต่ัง้ของเสาหนิ
โอเบลสิจากวหิารลุกซอรใ์นอยีปิต ์ผ่านชมพพิธิภณัฑลุ์ฟว์ทีย่ิง่ใหญ่ โดมอนิวาลดิสถานทีเ่กบ็พระศพ
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จกัรพรรดนิโปเลยีน ฯลฯ ถ่ายรปูกบั Parc du Champ de Mars สวนสาธารณะแบบเปิดโล่งขนาดใหญใ่น
กรุงปารสี ทีเ่ริม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ.1765 ออกแบบโดยออ็ง ชกั กาบรแียล ใกลก้บัหอไอเฟล โดยตัง้ชื่อตาม 
กมัปุมารต์อิุส (ลานเทพสงคราม) ในกรุงโรมเพื่อเป็นเกยีรตแิก่เทพมารส์ ซึง่เป็นเทพแหง่สงครามของโรมนั 
และสวนนี้เคยถูกใชเ้ป็นลานสวนสนามของกองทพัฝรัง่เศสในอดตี รวมถงึเป็นสถานทีเ่กดิการสงัหารหมู่เมื่อ
ครัง้ทีเ่กดิการชมุนุมกนัเพื่อเรยีกรอ้งใหพ้ระเจา้หลยุสท์ี ่16 ลงจากราชบลัลงัก์ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่
ท่าเรอืเพื่อน าท่าน ล่องเรือแมน่ ้าแซน แม่น ้าสายหลกัของนครปารสีชมทศันยีภาพสองฟากฝัง่และชม
สถาปัตยกรรมอนังดงามของอาคารสวยงามต่าง ๆ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมืองกบัเมนูหอยเอสคาโก เมนูดงัของปารีส 

    จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Novotel Paris Pont de Sevres หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก  ปำรีส-ช้อปป้ิง La Vallee Village Outlet-แวรซ์ำยส-์ปำรีส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ย่านเซอรริ์ส Serris ยา่นชานเมอืงของปารสีมความโดดเด่นทีเ่ซอรร์สิถอืเป็นปอด
ธรรมชาตขิองเมอืงและเป็นทีต่ัง้ของเอ๊าทเ์ลต็ทีม่ชีื่อของฝรัง่เศส (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่าน
เดนิทางสู่ La Vallee Village พรีเมี่ยมเอา๊ท์เลต็ขนาดใหญ่ ใหท้่านมเีวลาเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นม
จ านวนกว่า 100 รา้นคา้ อาท ิArmani, Balenciaga, Boss, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, 
Celine, Clarins, Coach, DIESEL, Dolce&Gabbana, Furla, Gucci, Givenchy, L’Occitane, Levi’s, 
Longchamp, Longines, Michael Kors, Paul Smith, Marc Jacobs, Rado, Prada, Polo Ralph Lauren, 
Salvatore Ferragamo, Valentino เป็นตน้ และยงัท่านพกัผ่อนกบัรา้นอาหารและของหวานอกีหลากหลาย
จากภายในเอ๊าทเ์ลต็ อาทเิช่น Menu Palais, Pret A Manger, Creperie Marguerite หรอืสายหวาน เช่น 
LeChocolate Alain Ducasse, Amorino, รา้นมาการอ็งชื่อดงั Laduree, Pierre Herme Paris เป็นตน้  **
เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า และการพกัผอ่น อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายใน
เอา๊ท์เลต็** 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองแวรซ์ายส ์เมอืงทีต่ัง้ของพระราชวงัหรหูราชื่อดงัของโลก ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียง
ใตข้องกรุงปารสี ซึง่ปัจจุบนัเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารสี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี น าท่านเขา้
ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles Palace พระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลกและ
นับเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนัดว้ย เดมินัน้แวรซ์ายสเ์ป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ แห่งหนึ่ง
เท่านัน้ มผีูค้นอาศยัอยู่เบาบางบรเิวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเยีย่งชนบทอื่นๆ ของฝรัง่เศส เมื่อพระเจา้หลุยสท์ี ่
13 แหง่ฝรัง่เศสยงัทรงพระเยาว ์ขณะพระชนมายุได ้23 พระชนัษา ทรงนิยมล่าสตัวใ์นป่า และทรงเหน็ว่า
ต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพื่อล่าสตัว ์จงึโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระต าหนักส าหรบัพกัชัว่คราว
เท่านัน้ เมื่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้งพระราชวงัแห่งใหม ่เพื่อเป็น
ศูนยก์ลางในการปกครองของพระองค ์จงึเริม่มกีารปรบัปรุงพระต าหนักเดมิในปี ค.ศ.1661 โดยใชเ้งนิ
ทัง้หมด 5 แสนลา้นฟรงัค ์คนงานอกี 30,000 คนและใชเ้วลาอยูถ่งึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1688 ทุกส่วน
ท าดว้ยหนิอ่อนสขีาวเป็นแบบอย่างศลิปกรรมทีง่ดงามมาก การก่อสรา้งพระราชวงัแวรซ์ายสแ์หง่นี้ไดน้ าเงนิ
มาจากค่าภาษอีากรของราษฎรชาวฝรัง่เศส ต่อมาจงึไดม้กีองทพัประชาชนบุกเขา้ยดึพระราชวงัและจบัพระ
เจา้หลุยสท์ี ่16 แห่งฝรัง่เศส กบัพระนางมาร ีอองตวัเนต ประหารดว้ยกโิยตนิ ในวนัที ่16 ตุลาคม ค.ศ.1789 
ปัจจบุนัพระราชวงัแวรซ์ายสย์งัอยู่ในสภาพดแีละเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมได ้น าท่านชมภายในทีม่กีาร
แบ่งเป็นหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้งบรรทม  หอ้งเสวย  หอ้งส าราญ เป็นตน้ ทุกหอ้งลว้นมเีครื่องประดบังดงาม
ตระการตาและภาพเขยีนทีม่ชีื่อเสยีง อาท ิหอ้งกระจก (Galerie des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) 
เป็นหอ้งทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดซึง่เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนามในสญัญาสงบศกึระหว่างสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดิ
เยอรมนั ในสงครามโลกครัง้ที ่1 และใชเ้ป็นทีล่งนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตชีนะฝรัง่เศสในสงครามโลกครัง้ที ่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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2 อกีดว้ย หอ้งนี้พระเจา้หลุยสท์ี ่14 ทรงท าการก่อสรา้งเอง ภายในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ ์17 บาน 
เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวร์ซายสอ์นัสวยงาม ในพระราชวงัแวรซ์ายสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง  รวมภาพวาด
ทัง้หมด 6,123 ภาพและงานแกะสลกัทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้มฟังบรรยายจากมคัคุเทศกท์ัง้ในส่วนของ
กษตัรยิแ์ละพระราชนิีรวมทัง้หอ้งโถงกระจกทีท่ตูจากสยามไดเ้คยเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ใหเ้วลาท่านเดนิ
เล่นบรเิวณอุทยาน สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่นครปารสีอกีครัง้ มเีวลาใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้
คุณภาพดขีองฝรัง่เศสจากรา้นคา้ปลอดภาษ ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย พิเศษ!! ด้วยเมนูอาหารไทยของร้าน Bien Bien Thai 
ร้านอาหารไทยยอดนิยมในนครปารีส 

    จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Novotel Paris Pont de Sevres หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จด็  ปำรีส-สนำมบินชำรล์เดอโกลล ์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

ใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กั จากนัน้มเีวลาน าท่านเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายคอลเลค็ชัน่ใหม่ๆ จาก
ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine Paris หา้งใหญใ่จกลางกรุงปารสีใกลส้ถานีรถไฟ Pont Neuf ทีข่ยายจาก
รา้นเสือ้ผา้เลก็ๆ สู่อาคารหา้งสรรพสนิคา้ทีม่แีผนกต่างๆ กว่า 90 แผนก ตกแต่งอย่างหรหูราสวยงาม และยงั
ใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าซรีีเ่รื่องดงั Emily in Paris ซึง่ออกอากาศทาง Netflix **เพื่อความสะดวกในการ
เลือกซื้อสินค้า และการพกัผ่อน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิชารล์เดอรโ์กล 

16.30 น.  เดินทางกลบับินตรงสู่สนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน Air France เท่ียวบินท่ี AF-166 

 
 

วนัทีแ่ปด สนำมบินสวุรรณภมิู  
08.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดยมิได้

รบัแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

อัตราค่าบริการ       “Welcome Tulip Fest” เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน 6 คืน-KLM+AF 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ท่านละ 
พักเด่ียว เพ่ิมท่านละ ราคาทัวร์ไม่รวม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

11-18 เม.ย.2566 98,900 11,900 59,900 
 

  *** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
  *** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กวา่ 12 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ KLM Royal Dutch และ Air France เสน้ทาง กรุงเทพฯ-อมัสเตอรด์มั // ปารสี-

กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั และค่าโหลดสมัภาระไม่เกนิทีส่ายการบนิก าหนดท่านละ 23 กโิลกรมั / ชิน้ / ท่าน (ท่านละ 1 ชิน้) 
และส าหรบัถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 กโิลกรมั / ท่าน 

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยค านวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋
โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ (อตัราค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิค านวณไว ้ณ วนัที ่7 พ.ย.2565) 

• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 

• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัร์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯ อ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถ / มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ / หวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารพรอ้มคณะตลอดการเดนิทาง 
• ค่าน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด (จ านวน 7 วนัทวัร)์ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่แีละภาษสี าหรบันักท่องเทีย่วหรอืภาษเีมอืงส าหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาล

เท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอืน่อนัเกดิจากอุบตัเิหต ุอาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตาม
เงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ้า่ยระหว่างการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเนื่องจากโควดิ19 และเป็นไปตาม
เงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 

• ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7%  
 

 
 

 

 

  

หมายเหตุ 

• อตัราค่าเดนิทางนี้ตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไมน้่อยกว่า 15 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้ก าหนดและ
เงือ่นไขของบรษิทัฯ และจะตอ้งช าระมดัจ าหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

• กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้
ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้ 
***การด าเนินการขอวซี่าจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-21 วนั ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บัการ
สแกนน้ิวมอืจากศูนยร์บัค ารอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งส่งรายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง และ ส าเนา
หน้าหนังสอืเดนิทาง และส่งเอกสารใหค้รบเพื่อท าการนัดหมาย ** 

• ส าหรบัท่านทีต่อ้งการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอื่น หรอืหากมตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ จะตอ้งยื่นวซี่าเดีย่ว พรอ้มแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และทุกท่านตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตูหรอื
ศูนยย์ื่นวซี่าตามก าหนดวนัเวลานัดหมายเพื่อถ่ายรปูและสแกนน้ิวมอื 

 



“WelcineTulipFest”N-B-F8D6N/KLM+AF 11-18Apr2023    8 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมบรกิารนัดหมายและการยื่นวซี่าเชงเกน้ ท่านละ 4,500 บาท (ส าหรบัการยื่นวซี่าเชงเกน้ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

และอตัราเรยีกเกบ็อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามอตัราแลกเปลีย่นเงนิสกุลต่างประเทศ) 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิาร
ทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตทุีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได้ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีทีส่าย
การบนิ / ประเทศปลายทางตอ้งการ) 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง (กรณีทีป่ระเทศ
ไทยตอ้งการผลตรวจ) 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอืน่ๆ ตามทีภ่าครฐัก าหนด 
(อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลีย่นแปลงจากภาครฐัเป็นส าคญั)  

• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 
• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในชว่งใดๆ 
 

การช าระเงิน   

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน  35,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์(และขอใหช้ าระค่าวซี่าเพิม่เตมิพรอ้มมดัจ าตามทีเ่รยีกเกบ็) ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทาง
อย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 

 
การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร์ รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอ
วซี่า และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้ 
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หมายเหตุ  

o ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการ
เดนิทาง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีก่ลุ่มสหภาพยุโรปใหก้ารรบัรอง อาท ิไฟเซอร ์โมเดอน่า แอสตรา้ซเินกา้ จอหน์สนัแอนดจ์อหน์
สนั ซโินแวค ซโินฟารม์ เป็นตน้ และควรมเีอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนีพาสปอรต์ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วน
ทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรม
อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้อง
แยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o เน่ืองจากรายการทวัรน์ี้เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด 

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  

o หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น  (เนเธอรแ์ลนด)์  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งทีศู่นยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทตูและศูนยย์ื่น 
- รปูถ่ายหากไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งท าการถ่ายใหม่ทีศู่นยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งช าระเงนิค่าถ่ายรปูดว้ยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงนิดว้ยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรุณาส่งส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทางทีเ่ป็นปัจจุบนัทีสุ่ด พรอ้มกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัเพื่อใชใ้นการท านัดหมาย   
  กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไมค่วรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื่นค ารอ้งสงูอายุ 
  มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), ส าเนาสตูิ 
  บตัร (กรณีผูท้ีอ่ายุต ่ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหย่า, ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ, ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล  
  จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสอืสญัญาซื้อขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพี 
  พเิศษทีม่เีน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศูนยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงานแปล ค่าใชจ้่าย 
  ผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้งช าระดว้ยตนเอง 
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o รปูถ่ายสีขนาด 2 x 2 น้ิว หรือ 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ 

เน่ืองจากสถานทตูจะตอ้ง
สแกนรปูลงบนวซี่า   

- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, 
หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวก
หรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา ** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แตไ่ม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (หนังสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่น) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนังสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่น) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     
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- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ิด   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
o ใช ้Statement ออมทรพัยส่์วนตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัชขีองธนาคารใดๆ ชื่อ-สกุลสะกดถูกตอ้งตามหน้าพาสฯ ยอ้นหลงั 

6 เดอืนและอพัเดทเป้นปัจจุบนัทีสุ่ด ไม่เกนิ 14 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซี่า  
o กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและตอ้งท าจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา 
จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่าย
ทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้มระบชุื่อ
และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

o กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา 
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง

ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่าย
พร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณา
แนบฉบับแปลเปน็ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้ง
ความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่าจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบรษิัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีทีท่่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ
จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้หมด 

 
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อน

กำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 
 
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทา่นั้น การปฏิเสธวีซ่าอัน

เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงและจะ
คืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็นหลัก                   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ...................................................................................................................................................... 
 

    ชื่อ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................. 
 

 ชื่อ-สกุลเดมิ กรณีมกีารเปลีย่นชือ่หรอืชื่อ-สกุลเดมิ หรอืนามสกุลเดมิก่อนแต่งงาน 

 (ภาษาไทย).......................................................................   (ภาษาองักฤษ) .................................................................. 

2.  หมายเลขหนังสอืเดนิทาง .................................................... วนัเดอืนปี เกดิ .................................................................... 

     วนัออกหนังสอืเดนิทาง ............................................... วนัหมดอายหุนังสอืเดนิทาง ......................................................... 

     สถานทีเ่กดิ ......................................................... หมายเลขบตัรประชาชน ..................................................................... 

3.  สถานภาพ  ....... โสด   ........ แตง่งานจดทะเบยีน    ....... แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   ....... หยา่   ....... หมา้ย 
 

4.   กรณีท่านทีแ่ต่งงานแลว้ ไมว่่าจะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่กต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คู่สาม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................................................................. 

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ......................................................... 

5.  ทีอ่ยู่ปัจจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) .................................................................................................................. 

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

     ทีอ่ยู่ปัจจบุนัปัจจุบนั หากเหมอืนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนว่า As above (ภาษาองักฤษ) ..................................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น .............................................................................. 
  
     โทรศพัทม์อืถอื ........................................................... อเีมล ..........................................................................................  
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเขา้ยโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งยื่นค าร้องขอวีซ่า  

ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์  
และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม ่

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น  
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกดตวัอกัษรและ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
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6.  ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................... 

 (กรุณาแจง้ดว้ยว่า กจิการทีท่ านัน้เกีย่วกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและทีอ่ยูท่ีท่ างานใหช้ดัเจนเช่นกนั)  

  ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................... 

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

 ต าแหน่งหน้าที ่(ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์..................................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้ม)ี ......................................................... 
 

 กรณีศกึษาอยู่ กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรอืระดบัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................................ 

 กรณีในระดบัอุดมศกึษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัทีศ่กึษา (ภาษาองักฤษ) .................................................................. 

 

7.  ชื่อบุคคลทีร่่วมเดนิทางไปดว้ย.......................................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทางร่วมครัง้นี้ (ระบุ)......................................................................................................................          
 

8.  ท่านเคยเดนิทางเขา้ยโุรปใน 5 ปีที ่ผ่านมาหรอืไม่    ....... ไม่เคย  ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที)่ 
 

    ตัง้แต่วนัที ่................................................ ถงึวนัที ่.....................................................   รวม ............... วนั 
  

    ไดร้บัวซี่าจากสถานทตูใด ..............................................หมายเลขวซี่า  .......................................................................... 
 

9.  ท่านเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมอืหรอืไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย  
 

    กรณีทีท่่านเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที ่............................................................... 
 

10. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏเิสธ) 
 

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

11. ท่านสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการเดนิทางดว้ยตวัท่านเองหรอืไม่   ....... ตวัเอง   ....... มผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย 
(กรณีทีม่ผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่ายใหร้ะบุผูส้นับสนุนค่าใชจ้่ายของท่านและระบุความสมัพนัธแ์ละเดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่) 
 

ผูส้นับสนุนค่าใชจ้่ายของท่านคอื ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัท่าน ......................................................................................................................................... 
 

เดนิทางดว้ยกนักบัทา่นหรอืไม่   ....... เดนิทางดว้ยกนั   ....... ไม่ไดเ้ดนิทางดว้ยกนั 
 

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

 

 

 

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

