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เดนิทาง 10-18 เม.ย.63 
ปารสี|พระราชวงัแวรซ์าย|บรกูส|์บรัสเซลส|์ เกนท|์อัมสเตอรด์ัม| เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ 

 

 ราคาแนะนําเพยีง 75,900.- 

ROMANTIC KEUKENHOF  
เบลเยีย่ม – เนเธอแลนด ์– ฝร ัง่เศส 

9 วนั 6 คนื 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ  

22.30น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ  อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์ D ประต ู2พบ
เจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – บรสัเซลส–์อมัสเตอรด์มั 

00.30น. ออกเดนิทางสูบ่รัสเซลสโ์ดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 934 
07.40น. ถงึสนามบนิถงึทา่อากาศยานบรัสเซลสป์ระเทศ เบลเยีย่ม  นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูก่รงุบรสัเซลส ์(Brussels)เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม(Belgium)  
จากนัน้นําทา่นถา่ยรปูกบั อนสุรณ์อะโตเมีย่ม ( Atomium)เป็นสถาปัตยกรรมลกูเหล็กทรงกลม ชึง่เป็น
สญัลักษณ์รปูโครงสรา้งอะตอมทีข่ยายใหญห่ลายลา้นเทา่และสรา้งขึน้เป็นหอแสดงนทิรรศการระหวา่ง
งาน Expo ปี 1958 น ซึง่ตอนนีไ้ดก้ลายเป็นแลนดม์ารก์ใหมอ่กีแหง่หนึง่ของเบลเยยีมทีค่วรมาเยอืนอยา่ง
มาก   
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูจั่ตรัุสกลางเมอืงจตัรุสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) เป็นลานกวา้งลอ้มรอบ
ทัง้สีด่า้นดว้ยตกึโบราณ ตกึสว่นใหญล่ว้นมลีวดลายปนูวจิติรแตม้ทอง เป็นอาคารสไตลบ์ารอก ไมว่า่จะ
เป็นศาลาวา่การเมอืง พพิธิภณัฑป์ระจําเมอืง อาคารของสมาคมอาชพีตา่ง เป็นตน้  นําทา่นชมและถา่ยรปู
กบัเมเนเกน้พสี (MannekenPis) ซึง่เป็นประตมิากรรมรปูเด็กชายยนืฉ่ี ซึง่จะเป็นจดุเดน่ในยา่นจัตรัุส
กรองดป์ลาซทีซ่ ึง่มผีูค้นเขา้มาทอ่งเทีย่วเป็นจํานวนมาก ทําใหส้รา้งความสนใจใหก้บันักทอ่งเทีย่วจํานวน
ไมน่อ้ยเป็นประตมิากรรมทีม่มีาตัง้แตปี่ 1987 เป็นผลงานการออกแบบของเดนสิ อาเดรยีน เดอบรู ี 
จากนัน้ใหท้า่นเดนิเลน่อสิระชมเมอืงหรอืเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย รวมทัง้เลอืกซือ้ ชมิ 
ชอ็กโกแลต ซึง่ประเทศเบลเยยีมยงัเป็นทีย่อมรับไปทั่วโลกวา่มรีสชาดเขม้ของชอ็กโกแลต เป็นสวรรค์

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนัที ่1. กรงุเทพฯ 

วนัที ่2.กรงุเทพฯ – บรัสเซลส ์– อัมสเตอรด์ัม 

วนัที ่3. เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ – อัมสเตอรด์ัม 

วนัที ่4.อัมสเตอรด์ัม-บรกูส–์ เกนท ์– บรัสเซลล ์

วนัที ่5. บรัสเซลส–์ ปารสี – หอไอเฟล 

วนัที ่6 ปารสี– พระราชวงัแวรซ์าย– ชอ้ปป้ิง 

วนัที ่7. ปารสี – พพิธิภัณฑล์ฟูร ์– ลอ่งเรอืบาโตมชุ 

วนัที ่8. ปารสี– สนามบนิ 

วนัที ่9. กรงุเทพฯ 

 

 



    

 

 

ของคนรักชอ็กโกแลต 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บา่ย นําทา่นเดนิทางเขา้สู่ กรงุอมัสเตอรด์มั( Amsterdam) เมอืงแหง่แสงส ีและอสิรเสรภีาพ ของ

นักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลก  
จากนัน้นําทา่นเดนิเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีบ่รเิวณจัตรัุสดัมสแควร ์( Dam Square) ศนูยก์ลางของ
เมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพือ่รําลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาวา่การเมอืงที่
หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งทีจั่กรพรรดนิโปเลยีนแหง่ฝร่ังเศสเรอืงอํานาจ 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CROWNE PLAZA AMSTERDAM AIRPORTหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ–อมัสเตอรด์มั– ลอ่งเรอืหลงัคากระจก 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสูเ่ ทศกาลดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ ( Keukenhof) มพีืน้ทีก่วา่ 200 ไร ่เชญิอสิระ

ตามอธัยาศัยกบัการชืน่ ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพันธุห์ลากสทีี ่ทา่นจะชืน่ชอบและประทับใจ 
เพลดิเพลนิกบัหมูม่วลของดอกทวิลปิ หลากหลายสสีนัและไมด้อกนานาพันธุท์ีบ่านสะพร่ังอยูใ่นสวนสวย
และเรอืนกระจก เชน่ ไฮยาซนิธ ์จเิรเนยีม ลลิลี ่เป็นตน้ 
***งานเทศกาลดอกไมท้ีเ่นเธอรแ์ลนด ์มตี ัง้แตว่นัที ่ 21 มนีาคม – 10 พฤษภาคม 2563*** 
*** ในกรณีทีไ่มส่ามารถเขา้ชมเทศกาลดอกไมไ้ดท้างบรษิทัขอเปลีย่นโปรแกรมเป็น หมู่
บา้นกธีูรน์ (Giethoorn Village) แทน***  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 
 



    

 

 

บา่ย นําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุอมัสเ์ตอรด์ัม เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนดช์มเมอืงอมัสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอื
หลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามลําคลอง สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่นังดงาม
สบืทอดมาตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่17 และทัศนยีภาพของบา้นเรอืนอนัสวยงามอยา่งมเีอกลักษณ์  
นําทา่นเขา้ชม สถาบนัสอนการเจยีระไนเพชร  ทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก ซึง่ทา่นจะไดส้มัผัสและเรยีนรู ้
พืน้ฐานในการดแูละการเจยีระไนเพชรในรปูแบบตา่งๆ พรอ้มกนันัน้ยงัไดม้โีอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงามใน
ราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลอืกชมสนิคา้อืน่ อยา่งนาฬกิายีห่อ้ดังมากมาย อาท ิเชน่ ROLEX, 
PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, 
CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชัน่อยา่ง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, 
SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CROWNE PLAZA AMSTERDAM AIRPORTหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 อมัสเตอรด์มั- บรกูส–์ เกนท ์– บรสัเซลล ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรกูส ์(Bruges) เมอืงตอ้งมนตเ์สน่หเ์มอืงมรดกโลก เมอืงเกา่แกท่ีส่วยงาม ซึง่

มรีปูแบบสถาปัตยกรรมสไตลเ์ฟลมชิบรซูทีเ่ป็นเอกลักษณ์ ประกอบไปดว้ยคคูลองเป็นจํานวนมาก จน
ไดรั้บการขนานนามวา่ "เวนชิแหง่ ยโุรปเหนอื" เป็นเมอืงทีม่คีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรเ์ป็นอยา่งมาก  
นําทา่เยีย่มชม จตัรุสักลางเมอืง  ทีม่คีวามโดเดน่ขอหอระฆงัสงู 300 ฟตุ ของป้อมปราการประจําเมอืง
อาย ุ700 ปี  อาคาร ศาลาวา่การเมอืง ( City Hall)แสนสวยดว้ยสไตลโ์กธคิ บรเิวณโดยรอบจะเต็มไป
ดว้ยบรรยากาศยอ้นยคุไปสูอ่ดตีกาล เหมอืนเมือ่ครัง้ทีเ่มอืงสมัผัสบรรยากาศทีส่วยงามตามอธัยาศัย  นํา
ทา่นถา่ยรปูกบัโบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธิ ์( Basilica of the Holy Blood)ซึง่จะมกีารแหพ่ระธาตขุึน้
ทกุปีในวันทีพ่ระเยซเูสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค ์

 



    

 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเกนต ์(Ghent)เมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 4 ของเบลเยีย่ม ถนนหนทางผัง

เมอืงปหูนิแบบโบราณ ในยคุกลางเมอืงเกนต ์ไดช้ือ่วา่เป็นรองนครปารสีเพยีงแหง่เดยีว  
นําทา่นชมเมอืงเกนตซ์ ึง่แปลวา่การรวมกนัของแมน้ํ่าสองสาย เพราะทีต่ัง้ของเมอืงอยูบ่รเิวณทีแ่มน้ํ่า
สเกลต ์Scheldt River มาบรรจบกบัแมน้ํ่าไลส ์Lys River แมน้ํ่าสองสายนีเ้ป็นเสน้เลอืดลอ่เลีย้งเมอืงอนั
รุง่เรอืงในอดตีนานนับศตวรรษและยงัคงตอ่เนือ่งจวบจนปัจจบุนั  
นําทา่นถา่ยรปูกบัปราสาททา่นเคานต ์( Castle of the Counts)ป้อมปราสาทในยคุกลาง ทีถ่กูสรา้ง
ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1180 เพือ่แสดงถงึความรุง่เรอืงในยคุสมยัของ Philip of Alsace เมอืงทา่ในตอนเหนอืของ
เบลเยีย่มอนัแสนเงยีบสงบและสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนัเกา่แก ่ชม หอระฆงัประจําเมอืง ทีส่งู
ตระหงา่นถงึ 91 เมตร เป็นจดุเดน่ของเสน้ขอบฟ้า ทีด่า้นลา่งนัน้ เป็น Cloth Hall ทีม่มีาตัง้แตท่ศวรรษที ่
15 และไดรั้บเกยีรตเิป็น UNESCO World Heritage Siteนําทา่นเดนิทางสูก่รงุบรัสเซลส ์( Brussels) 
เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม( Belgium) สถานทีต่ัง้สํานักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนั
แอตแลนตกิเหนอื หรอืนาโต ้ 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 
ทีพ่กั นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GRESHAM BELSONหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 บรสัเซลส–์ ปารสี – หอไอเฟล 

 



    

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris)เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ 

ตดิอนัดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจบุนักรงุปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล้ํ่าสมยัแหง่หนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา 
บนัเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รงุปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีสํ่าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 
นําเทีย่วชมความงดงามของมหานครปารสี ผา่นลานประวัตศิาสตรจั์ตรัุสคองคอรด์ ( Place de la 
Concorde)ทีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่ 16 และพระนางมารอีองตัวแนต ถกูตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยั
ปฏวิัตฝิร่ังเศส 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย จากนัน้เขา้ สู่ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่( Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตรัุสคองคอรด์
ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน , นําชมและถา่ยรปูคูก่บั ประตชูยันโปเลยีน ( Arc de Triomphe)สญัลักษณ์
แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี 1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1806 แต่
มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836 นําถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั หอไอเฟล (Tour Eiffel)สญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สงู
ตระหงา่นคูน่ครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889  
นําทา่น เดนิเทีย่วชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นยา่นศลิปินมากวา่ 200 ปีแลว้ สมัผัสกบัมนต์
เสน่หแ์ละกลิน่อายของวันวานทีศ่ลิปะในฝร่ังเศสรุง่เรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้
บนัไดของวหิารสเกรเกอร ์ ( Basilica of Sacre Coeur)วหิารสขีาวทีเ่ป็นสญัญาลักษณ์อนัโดดเดน่
ของปารสี แลว้เชญิสํารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทีว่าดรปูอยูใ่กล ้ๆ  

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณภตัตาคารอาหารไทย 

 



    

 

 

ทีพ่กั นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE ROISSYหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ปารสี–พระราชวงัแวรซ์าย– ชอ้ปป้ิง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําเดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายนําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์าย  (Versailles Palace) อนั

ยิง่ใหญ ่(มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 
ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รปูปัน้ รปูแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใช ้

เงนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง ,ทอ้งพระโรงที่
ตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล , หอ้งเมอควิรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 
เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่
พระเจา้หลยุสท์ี1่4 แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชสํ้าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้รําของพระนางมาร ีองั
ตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี ่16 , ชมหอ้งบรรทมพระราชนิทีีต่กแตง่อยา่งงดงาม , ภาพเขยีน
ปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ ่

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
บา่ย เชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถกูในรา้นคา้ปลอดภาษี ( Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งสําอาง 

น้ําหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า  
จากนัน้พาทา่นสมัผัสกบับรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญใ่จ
กลางกรงุปารสีทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์( Galleries Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ
จากรา้น Buchererรา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็ค
โกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuerเป็นตน้ 

คํา่ อสิระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE ROISSY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 ปารสี–พพิธิภณัฑล์ฟูร ์–ลอ่งเรอืบาโตมชุ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑล์ฟูร ์(Louvre Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังทีส่ดุของเมอืง

ปารสี จากผลงานทีจั่ดแสดงไปจนถงึความเกา่แกแ่ละยิง่ใหญข่องสถานทีทํ่าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ ี
ความสําคัญระดับโลก กอ่ตัง้ขึน้โดยพระเจา้ฟิลปิที ่2 กอ่นทีจ่ะถกูขยายใหเ้ป็นพระราชวังหลวง ในปัจจบุนั
พพิธิภณัฑล์ฟูร ์(Louvre Museum) เป็นสถานทีเ่ก็บรักษาผลงานศลิปพทีท่รงคณุคา่ไวม้ากกวา่ 400,000 
ชิน้ แตนํ่ามาจัดแสดงใหช้มเพยีง 40,000 ชิน้เทา่นัน้  

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 
บา่ย นําทา่นลอ่งเรอืบาโตมชุ ( Bateaux Mouches Cruise)ไปตามแมน้ํ่าแซนด ์ทีไ่หลผา่นใจกลางกรงุ

ปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ํ่า เป็นอกี

 



    

 

 

หนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ  
นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑน้ํ์าหอม Fragonard พพิธิภณัฑท์ีจั่ดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดง
วธิกีารผลติน้ําหอมในปัจจบุนั ของโรงงานผลติน้ําหอมยีห่อ้ Fragonard ยีห่อ้น้ําหอมอนัโดง่ดัง ทีม่แีหลง่
ผลติตน้กําเนดิมาจากเมอืง Grasse เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงของโลกน้ําหอม โดยพพิธิภณัฑแ์หง่นี้
กอ่ตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นทีอ่ยูเ่ดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ที ่3 Louis-Napoléon 
Bonaparte III ซึง่แตล่ะหอ้งจัดแสดงเรือ่งราวเกีย่วกบับรรจภุณัฑบ์รรจน้ํุาหอมตัง้แตส่มยัอดตีจนถงึ
ปัจจบุนั และบอกเลา่เรือ่งราวการผสมผสานกลิน่น้ําหอมใหม้เีอกลักษณ์อนัรัญจวนใจ และหากทา่นมองหา
ของฝากจากปารสีทีไ่มเ่หมอืนใคร ทา่นสามารถเลอืกซือ้น้ําหอมจากโรงงานของ Fragonard ได ้
โดยตรงตามอธัยาศัย 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง(หอยเอสคาโก)้ 
ทีพ่กั นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กMERCURE ROISSY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 ปารสี – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
11.30 น. นําเดนิทางสู ่สนามบนิ บรัสเซลล์ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี ( Tax Refund) และมเีวลาในการ

เลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
13.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG931 

วนัที ่9 กรงุเทพฯ 

05.55 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯดว้ยความสวัสดภิาพ 
 

ราคาแนะนําเพยีง 
ROMANTIC KEUKENHOF  

เบลเยีย่ม – เนเธอแลนด ์– ฝร ัง่เศส 
9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 
ปี  

(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 
ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

10 – 18 เม.ย.63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 39,930 12,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล  
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.        ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 วนันับจาก

วนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมัต ิ
3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

 



    

 

 

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสาร
ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ รายบคุคล 
(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น ( Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทาง

บรษิทัได ้ 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง , คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช ิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั , 
คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร่ังเศส (ประมาณ 3,000 บาท ชาํระพรอ้มเงนิมัดจํา) 
6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18EURO) 
7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27EURO) 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื  
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น  
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ  

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่  

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ
สถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 
ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไม่
สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรอื
ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

 



    

 

 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํา่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจาก
ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง
สาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ  

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลา
เดนิทาง   

2.  หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้
จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  น่ังที ่ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ 
ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิ
ได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg 
ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 1,000 บาท 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 1 1,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 2 1,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

ที ่บรษัิทฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่นการ
เดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว๋ 
และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิท
ฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณี
ออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว ( Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง ( Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ( Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็มบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัตและไมม่อีา่ง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 
ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัทําการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่  TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 

ชุด 
ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้  

 



    

 

 

 
**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 
2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบัและหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรุด (หนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 
***ในกรณีทีถ่อื พาสปอรต์ สญัชาตไิทย  แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน 
นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมี
เง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ใน
ประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รูปถา่ยรูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 
รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบัไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่ี
รอ่งรอยชํารุด*** 
ตวัอยา่งรูป 

 

 
3. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หรอื สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็น

ตนั 
- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง , เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน,วนัลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีกํ่าลงัศกึษาอยู่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 
4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเองใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ย
ขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้าํเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดอืน(ของผูท้ีอ่อก
คา่ใชจ้า่ย) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตวัและจะตอ้งมแีสดง
ทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเ่ป็นตวัครึง่กระดาษ A4 ไมส่ามารถใช ้

 



    

 

 

ยืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเด็ม  
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั  
 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ**  

5. เอกสารสว่นตวั 
- สาํเนาทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลีย่น) 

 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด(โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม

ระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย  
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม

ระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา  ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี
อํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  
 

 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ  

 
 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
  ดงันัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500  บาทตอ่ลกูคา้1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

 



    

 

 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ - ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
 เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน)ยกเวน้คา่วซีา่ (ก รณีลกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด (และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 
 

 


