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ทวัรย์ุโรป : รหสั EUR1979 
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วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ฮาหน์ เมอืงแฟรงก์

เฟิรต์ ประเทศเยอรมนั                                 (-/-/-) 

20.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบนิ Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

23.40 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ฮาหน์ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ Thai 

Airways เทีย่วบนิที ่TG920 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ฮาหน์ เมอืงแฟรงก์

เฟิรต์ ประเทศเยอรมนั - เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั - มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ - จตัรุสัโรเมอร ์- โบสถเ์ซนตน์โิค

ลาส - น า้พุแหง่ความยตุธิรรม - ศาลาวา่การเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์หลงัเกา่ - เมอืงโคโลญ - มหาวหิารโคโลญ       (-/-/D) 

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ฮาหน์ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั 

น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) เมอืงทีต่ัง้อยู่บนรมิฝ่ังแม่น ้าไมน์ ประเทศเยอรมนั (Germany) เป็นเมอืง

ที่มีประวัตติ่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซ ึง่กษัตรยิแ์ละจักรพรรดหิลายพระองค์เคยใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพิธี

ราชาภเิษกในปัจจุบัน นอกจากนี้ เมอืงแฟรงเฟิรต์ยังเป็นเมอืงศูนยก์ลางของการคมนาคมการคา้ของประเทศเยอรมันและเป็นเมอืง

ที่มีความร ่ารวยมากที่สุดในสหภาพยุโรปอีกดว้ย ผ่านชม มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) มหาวหิาร

ศักดิส์ทิธิท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุแหง่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ถูกสรา้งขึน้แบบกอธคิในชว่งศตวรรษที ่13 ซึง่ในอดตีกาล มหาวหิารแห่งนี้ยัง

ใชเ้ป็นสถานที่ในการเลอืกตัง้ผูป้กครองแควน้แห่งโรมันครสิตจักร และเป็นสัญลักษณ์แห่งศูนยร์วมจติใจของชาวเยอรมันตัง้แต่

ศตวรรษที ่19 เป็นตน้มา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัโรเมอร ์(Romer Square) เป็นหัวใจของเมอืงเกา่เล็กๆ เป็นสิง่กอ่สรา้งประวัตศิาสตรท์ียั่งคงหลงเหลอื

ภายหลังสงครามโลกครัง้ที่สอง ที่บรเิวณนี้ถูกทิง้ระเบดิจากฝ่ายพันธมติรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ.  1944 อาคารบรเิวณนี้

ประกอบดว้ย โบสถเ์ซนตน์โิคลาส (Old Nicholas Church) และอาคารยคุกลางลักษณะกรอบไมซ้งุ งานประตมิากรรมงดงาม

นี้ชือ่ Gerechtigkeitsbrunnen หรอื น า้พุแหง่ความยตุธิรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธดิาแห่งความยตุธิรรมชือ่จัสทิ

เตีย (Goddess Justitia) ตัง้อยู่กลางจัตุรัส มือซา้ยถอืตราชั่งแต่มือขวาถือดาบ ดูน่าเกรงขาม ศาลาวา่การเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์

หลงัเก่า (City hall / Rathaus) เป็นอาคาร 3 หลังสรา้งตดิกัน ดา้นหนา้ของอาคารประกอบดว้ยรูปป้ันของจักรพรรดโิรมันอัน

ศักดิส์ทิธิ ์4 พระองค ์ตราเครือ่งหมายของตระกลูขนุนาง และนาฬกิา 
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** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมอืงส าคัญรมิแมน่ ้าไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่

อันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหลง่ผลติน ้าหอม

ออดโิคโลญ 4711 อันลอืชือ่  

 น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) เริม่กอ่สรา้งตัง้แตปี่ 1248 แตม่ปัีญหาใหต้อ้งหยดุ

พักการกอ่สรา้งไป จงึตอ้งใชเ้วลากวา่หกรอ้ยปีจงึสรา้งเสร็จสมบรูณ์ และสรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถาน

ของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอย

แฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพือ่อทุศิใหนั้กบญุปีเตอร ์และพระแมม่าร ีไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1996 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) พเิศษ !! เมนูขาหมูเยอรมนั 

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Wyndham Garden Gummersbach, Cologne, Germany หรอืเทยีบเทา่ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงโคโลญ ประเทศเยอรมนั - ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์- หมู่บา้นกธีูรน์ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์- ล่องเรอืชม

ความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธีูรน์ - เมอืงอมัสเตอรด์มั               (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์(Designer Outlet Roermond) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 

นาที) อสิระใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าอย่างจุใจ อาทเิช่น Gucci, Prada, Bally, Burberry, Calvin Klein, Guess, 

Superdry, Nike, Skechers, Diesel, Aemani, Clarks, Desigual, Kipling, Levi’s ฯลฯ   

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกธีูรน์ (Giethoorn) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที) หมู่บา้นในฝันที่ปราศจากถนน 

ของ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(Netherlands) ใชก้ารโดยสารผ่านทางเรอืบนคลองรอบหมู่บา้นเท่านัน้ มชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักกันดี

ในฐานะ "เวนสิแห่งเนเธอรแ์ลนด ์(Venice of Netherland) " จากการที่เป็นหมู่บา้นปราศจากถนน แต่ตอ้งเดนิทางผ่าน

คลองซึง่มคีวามยาวราว 7.5 กโิลเมตร และมสีะพานเชือ่มเพือ่ใชเ้ป็นทางเดนิตดิตอ่กันภายในหมู่บา้นกว่า 180 สะพาน ซึง่กว่าจะ

มาเป็นหมู่บา้นแสนสวยที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ ที่นี่ถูกคน้พบโดยชาวเมดเิตอรเ์รเนียนเมื่อปี 1230 ในขณะนั้นมซีากเขาแพะกองอยู่

เต็มไปหมด จงึไดตั้ง้ชือ่ว่า " เกยเ์ธนฮอรน์ " ซึง่หมายถงึ เขาแพะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรือ่ยๆ ก็ออกเสยีงเพี้ยนจนกลายมาเป็น " 

กธีูรน์ " ในทีส่ดุ สว่นสาเหตขุองแม่น ้าทัง้หมดซึง่อยู่ทีน่ี่ก็เลา่ตอ่กันมาว่า เป็นเพราะในอดตีทีน่ี่เคยถูกใชเ้ป็นเหมอืงขดุถ่านหนิเลน

มาก่อน และรูที่ถูกขุดนัน้ก็กลายมาเป็นทางใหน้ ้าไหลเขา้มา และคนในสมัยก่อนก็ใชส้ายน ้าเหล่านี้เป็นทางขนสง่ถ่านหนิเลนใน

ทีส่ดุ น าท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn Boat) (ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 30 นาท)ี 

** รอบของการลอ่งเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีทีเ่รอืไมส่ามารถลอ่งได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เช่น 

สภาพภูมอิากาศไม่เอือ้อ านวย เรอืปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ย

แลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 
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  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอัมสเตลิ (Amstel) เริม่ก่อตัง้ประมาณครสิต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญแห่งหนึ่งของทวปียุโรป โดยเฉพาะชว่งครสิตศ์ตวรรษที่ 17 

ซึง่เป็นชว่งยคุทองของเนเธอรแ์ลนด ์ถงึแมเ้มอืงอัมสเตอรด์ัมจะเป็นเมอืงหลวงของประเทศ แตศู่นยก์ลางของหน่วยงานรัฐบาลนัน้

อยูท่ีเ่มอืงเฮก  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Ibis Schiphol Amsterdam Airport, Amsterdam, Netherland หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด  ์- ล่องเรอืหลงัคากระจก - สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณี - โรงงานผลติ

เบยีรไ์ฮเนเกน้ - ย่านดมัสแควร ์- อนุสรณ์สถานแห่งชาต  ิ- เมอืงรอตเทอรด์มั - บา้นลูกเต๋า ไคกค์ูมูส - ศาลาว่าการ

ประจ าเมอืงรอตเทอรด์าม - เมอืงแอนทเ์วริป์ ประเทศเบลเยยีม                (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ลอ่งเรอืหลงัคากระจก (Lover Boat) เพือ่ชมบา้นเรอืน และ วถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวดัตชท์ีส่รา้งมาตัง้แต่ศตวรรษ

ที ่17 ระหวา่งล่องเรอืผ่านบา้นเรอืนแพทีอ่ยูร่มิคลองทีม่อียูม่ากถงึ 2,500 หลัง ผ่านชมเขตทีเ่กา่แก่ทีส่ดุของเมอืงอัมสเตอดัม ชม

ตกึรามบา้นชอ่งทีตั่ง้อยู่รมิคลองอันมเีอกลักษณ์ทีส่วยงามแปลกตา ซึง่บา้นรมิคลองเหล่านี้จะมสีว่นหนา้บา้นไมก่วา้งมากนัก และ

สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองสตั์วตกึใชอ้ฐิแดงกอ่แบบไมฉ่าบปนู ตกแตง่เป็นภาพปนูป้ันเทพเจา้กรกีอยา่ง

สวยงาม และหนา้จั่วมไีมย้ืน่ออกมา เพือ่แขวนลอกไวส้ าหรับขนสิง่ของเขา้บา้นทางหนา้ตา่ง เพราะหนา้บา้นแคบและประตกู็เล็ก ดู

แปลกตาทีไ่ม่สามารถหาชมทีใ่ดได ้** กรณีทีเ่รอืไมส่ามารถลอ่งได ้ไมว่า่กรณีใด เชน่ สภาพภูมอิากาศไมเ่อือ้อ านวย เรอื

ปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ ทกุกรณี 

เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด **  

 น าท่านเดนิทางสู่ สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณี (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวทิยากรผู ้

ช านาญตลอดจนขัน้ตอนการเจยีระไนเพชรใหเ้ป็นอัญมณีทีม่คีา่ทีส่ดุ มชีือ่เสยีงทีส่ดุในโลก ดว้ยผลงานทีม่ชีือ่เสยีงไปทั่วโลก คอื

ฝีมอืการเจยีระไนเพชรประกอบพระมหาพชิัยมงกุฎเพชร “ โคอนิอร ์” ของสมเด็จพระราชนิี อลซิาเบธแห่งประเทศอังกฤษ ก็เป็น

ผลงานจากที่นี่ น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ (Heineken Experience) ตน้ก าเนดิของเบยีร์

ไฮเนเกน้อยู่ที่เมอืงอัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ก่อตัง้ขึ้นในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเกน้เป็นบรษัิทผลติเบียรร์ายใหญ่

ทีส่ดุอันดับ 3 ของโลก เป็นเบยีรท์ีม่คีณุภาพและรสชาตดิทีีส่ดุการันตดีว้ยรางวัลมากมาย ตอ่มาโรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ไดปิ้ดตัว

ลง และถกูดัดแปลงเป็นพพิธิภัณฑใ์หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ยีย่มชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัตติัง้แตก่อ่ตัง้โรงเบยีรแ์หง่นี้ขึน้มา 

และจ าหน่ายของทีร่ะลกึเกีย่วกับเบยีรไ์ฮเนเกน้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นดมัสแควร ์(Dam Square) เป็นลานกวา้งขนาดใหญ่ ทีม่สีถานทีส่ าคัญๆตัง้อยูม่ากมาย อยา่งมมุหนึง่เป็น

ทีต่ัง้ของโบสถใ์หม่ทีส่รา้งขึน้ในตอนปลายศตวรรษที ่14 และผ่านการบรูณะซอ่มแซมปรับปรุงจนถงึสรา้งใหม่ หลายตอ่หลายครัง้

จนมีความสวยงามน่าชมอย่างที่เห็นในปัจจุบัน บรเิวณเดียวกัย คือ อนุสรณ์สถานแห่งชาต ิ(National Monument) เป็น

รูปทรงกรวยสขาวสงูประมาณ 70 ฟตุ สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1956 เพือ่เป็นอนุสรณ์แกผู่ท้ีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงรอตเทอรด์มั (Rotterdam) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่าที่มีความทันสมัยและ

ส าคัญมากทีส่ดุของ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(Netherlands) ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ามาส เป็นเมอืงทา่มาตัง้แตโ่บราณ จนถงึปัจจุบันก็

ยังมีความส าคัญเป็นอย่างมากโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ทันสมัยมากมายใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ที่ยวชม ไดรั้บการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม" ปัจจุบันเมืองรอตเทอร์ดัมเป็นศูนยก์ลางการคา้โลกในทวีปยุโรป อเมรกิา และทวีป

แอฟรกิา ท าใหท้ีน่ี่มรีะบบการขนสง่ทีด่ ีไมว่่าจะเป็นการขนสง่ระหวา่งประเทศหรอืภายในประเทศ เชน่ รถไฟฟ้าใตด้นิ รถบัส รถราง 

และรถไฟ ทีต่อ้งสะอาดและตรงตอ่เวลา 

นาท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ บา้นลูกเตา๋ ไคกค์มููส (Kijk kubus The Cubic Houses) กลุม่อาคารเหลอืงขาวทรงลูกเต๋า 

39 หลัง ซึง่ไดรั้บรางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนกินาม Piet Bloem  

นาทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ศาลาวา่การประจ าเมอืงรอตเทอรด์าม (City Hall of Rotterdam) หนึง่ในอาคารทีเ่กา่แก่

และสวยงามมากทีส่ดุของเมอืงรอตเทอรด์าม ทีใ่ครตา่งก็ตอ้งมาเยอืน 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาท)ี เมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากเมอืง

บรัสเซลส ์ของ ประเทศเบลเยยีม (Belgium) เมอืงแอนทเ์วริป์เป็นทีรู่จ้ักกันวา่เป็นศนูยก์ลางการคา้เพชรระดับโลก เพชรเกอืบ 

70% มกีารซือ้ขายกันทีเ่มอืงแหง่นี้ นอกจากนี้ยังโดดเดน่ทัง้เรือ่งแฟชัน่แนวอาว็อง-การด์ และสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอกีดว้ย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั TRYP by Wyndham Antwerp, Antwerp, Belgium หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงแอนทเ์วริป์ ประเทศเบลเยยีม - ตลาดโกรท มารค์ - ศาลาว่าการเมอืงแอนทเ์วริป์ - โบสถแ์ห่งเจา้หญงิ - เมอืง

บรสัเซลส ์- อะตอมเมีย่ม - รูปปัน้เด็กนอ้ยยนืปสัสาวะ แมนเิกนพสิ - จตัรุสักรองดป์ลาซ - โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ 

- เมอืงบรูจจ ์ประเทศเบลเยีย่ม - จตัุรสัเดอะมารค์ - หอระฆงั - ศาลาวา่การเมอืงบรูจจ ์- เมอืงลลี ประเทศฝร ัง่เศส - 

ถนนคนเดนิรูล เดอ บทีธูน                    (B/-/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดโกรท มารค์ (Grote Markt) ย่านธุรกจิการคา้ส าคัญของเมอืง สามารถเพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปป้ิง

และแวะชมิขนมหวานแสนอร่อยรวมทัง้รา้นขายช็อคโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงมากมาย หรอื เลอืกน่ังรับประทานอาหารอร่อยๆ ตามดว้ย

การจบิเบียร์ชวิๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพก้ัน นอกจากตลาดแลว้ ความใหญ่โตของ ศาลาว่า

การเมอืงแอนทเ์วริป์ (City Hall of Antwerp) ซึง่ตัง้ตระหง่านอยู่ทางทศิตะวันตก ก็เป็นสิง่ที่ดงึดูดนักท่องเทีย่วไดม้ากมาย

เช่นกัน เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองสท์ี่ผสมผสานสไตลเ์ฟลมชิเขา้กับอติาเลียนไดอ้ย่างลงตัว ผ่านชม โบสถแ์ห่งเจา้หญงิ 

(Cathedral of Our Lady) เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิขนาดใหญ่ทีส่งูทีส่ดุในประเทศเบลเยยีม เป็นที่เลือ่งลอืถงึถงึความงดงามที่

ถูกประดับตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นตัวโบสถ ์ซุม้ประตู รูปป้ัน ทางเดนิ เรยีกไดว้่าทุกอย่างงดงามไรท้ีต่ ิดา้นในมี

จัดแสดงผลงานศลิปะของปีเตอร์ พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซึง่เป็นศลิปินชื่อดัง ชาวแอนท์เวริ์ป รวบรวมใหผู้ช้ืน่ชอบ

ศลิปะไดช้มกันทีโ่บสถแ์หง่นี้ 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส ์(Brussels) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของ ประเทศเบลเยยีม ตัง้อยูใ่น

ทวปียโุรปตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นประเทศเก่าแก่ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,000 ปี ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมอืนอยู่ใน

ยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็นประเทศที่มคีู่บ่าวสาวนิยมมาฮันนีมูนกันมากที่สดุ ดว้ยตกึรามบา้นช่องและ

สถาปัตยกรรมส าคัญต่างๆ เช่น มหาวหิาร หอระฆัง ซึง่ยังคงไวด้ว้ยความงดงาม วจิิตรแบบศิลปะแบบโกธิคอย่างครบถว้น 

นอกจากนี้เมอืงบรัสเซลส ์ยังเป็นทีตั่ง้ของสถานทีร่าชการทีม่คีวามส าคัญของสหภาพยุโรป เชน่ ส านักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป 

และ Nato 

 น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ อะตอมเมีย่ม (Atomium) อาคารไฮเทคแหง่นี้ มคีวามสงู 330 ฟุต ประกอบดว้ยวัตทุรงกลม 9 

ลกู แตล่ะลกูมเีสน้ผ่าศนูยก์ลางขนาด 18 เมตร รวมน ้าหนักเบ็ดเสร็จแลว้ 2,400 ตัน ใชเ้วลา 18 เดอืน ในการออกแบบนานพอๆกับ

ระยะเวลาการสรา้ง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบ่งเป็น จุดชมววิ หอ้งอาหาร หอ้งแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลาง

ใหบ้รกิารดว้ยลฟิทท์ีว่่ากันว่าเป็นลฟิทท์ี่เร็วทีส่ดุในยุโรป สถานทีแ่ห่งนี้สะทอ้นถงึความกา้วหนา้ของมวลมนุษยชาตใินศตวรรษที ่

20 และการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิโลกหลังความบอบช ้าจากสงคราม โดยมกีารจัดงาน เอ็กซโ์ป 1958 เมือ่วันที ่17 เมษายน ค.ศ. 1958 

เพือ่แสดงศักยภาพทางเทคโนโลยขีองสหภาพยโุรป 

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ รูปปัน้เด็กนอ้ยยนืปสัสาวะ แมนเิกนพสิ (Manneken Pis) รูปป้ันอันเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง

นี้ โดยน ้าจากน ้าพุนี้ ชาวเมอืงและชาวตา่งชาตนิยิมดืม่กันเมือ่มาถงึเมอืงบรัสเซลส ์

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอย่างว่า จัตุรัสแกรนด์ พาเลส (Grand Palace) 

ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงบรัสเซลล ์เป็นสถานทีท่่องเที่ยวอันดับหนึง่ของประเทศเบลเยยีม ไดช้ือ่วา่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุของยุโรป 

แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธคิ และ นีโอโกธคิ เรยีกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนว

ต่างๆ ซึง่อาคารส่วนใหญ่นัน้จะสรา้งมาตัง้แต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารที่ลอ้มรอบจัตุรัสแห่งนี้อยู่จะมีความสูงสง่างามเป็น

อย่างยิง่ อดตีอาคารเหล่านี้เคยถูกท าลายดว้ยน ้ามอืของทหารฝร่ังเศสทีใ่ชปื้นใหญ่ยงิท าลายทิง้ หลังจากที่กองทัพฝร่ังเศสพ่าย

เเพอ้ย่างยับเยนิทีส่งครามวอเตอรล์ู โดย ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 

เมือ่ปี ค.ศ. 1998 ผ่านชม อาคารที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและน่าสนใจอย่างที่ โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ 

(Jacques Sur Coudenberg) ที่สรา้งมาตัง้แต่ยุคศตวรรษที่ 18 นอกจากนี้แลว้บรเิวณแห่งนี้จะมีการจัดงานเทศกาลส าคัญๆ

ตา่งๆของประเทศเบลเยีย่มอกีดว้ย ถอืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของประเทศเลยก็กลา่วได ้

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 
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 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรูจจ ์(Bruges) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ประเทศเบลเยยีม (Belgium) ตัว

เมอืงตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ทางตอนเหนือของเมอืงมลี าน ้าที่ใชใ้นการคมนาคมรอบๆได ้ท าใหบ้รูจจเ์ป็นทีรู่จ้ัก 

และ ไดร้ับการขนาดนามว่า "เมอืงมรดกโลกเกา่แก่สลูีกกวาด (World Heritage City, Candy Color) หรอื เวนสิเหนอื 

(Venice of North)" ศนูยป์ระวัตศิาสตรข์องเมอืง ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2000 

 น าท่าน ผ่านชม จตัุรสัเดอะมารค์ (The Markt Square) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง มทีัง้อาคารหนา้จั่วสสีดสวยงาม หอระฆังสงูลิว่ 

รา้นคา้มากมาย ท าใหด้คูกึคักอยู่ตลอดเวลา ตรงกลางจตุรัสมอีนุสาวรยีข์องฮโีร่สองคนคอื Pieter de Coninck และ Jan Breydel 

ทัง้คู่เคยเป็นแค่พ่อคา้ธรรมดาๆ แต่ว่าไดลุ้กขึน้มาต่อตา้นการปกครองของดยุกแห่งเบอรก์ันดีไดส้ าเร็จ ชาวเมืองจงึร่วมกันสรา้ง

อนุสาวรีย์ไวเ้ป็นที่ระลกึถงึอสิรภาพช่วงสัน้ๆของเมืองบรูชไว ้ผ่านชม หอระฆงั (Belfry of Bruges) หอคอยสูงเด่นกลาง

จัตุรัสบรูชแห่งนี้มคีวามสงูถงึ 83 เมตร เป็นสัญลักษณ์แห่งอ านาจและอสิรภาพของชาวบรูชในชว่งยคุกลาง บนหอคอยเป็นทีเ่ก็บ

ระฆังมากถงึ 57 ใบ ระฆังใบทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุมชีือ่วา่ Victory Bell มขีนาดกวา้ง 2 เมตร หนักประมาณหกตัน และ ยังเป็นทีต่ัง้ของ 

ศาลาว่าการเมอืงบรูจจ ์(Town Hall of Bruges) ตัวอาคารมีการตกแต่งอย่างหรูหรา เพราะว่าในอดีตเมืองนี้ท ามาคา้ขาย

คล่อง ตัวอาคารสรา้งดว้ยสไตลโ์กธคิอันแข็งแกร่ง ปัจจุบันทีน่ี่ก็ยังท าหนา้ทีเ่ป็นศาลาว่าการเมอืงของเมอืงสวยแห่งนี้อยู่ บรเิวณ

รอบๆตัวจตุรัสยังประกอบไปดว้ยอาคารที่ตกแต่งอย่างสวยงามไม่แพจ้ตุรัสมารค์ ที่นี่มักจะใชเ้ป็นสถานที่จัดงานส าคัญต่างๆของ

เมอืงบรูช มรีา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงมากมาย โดยเฉพาะรา้นขายผา้ลกูไมท้ีม่ชีือ่เสยีงของเมอืง 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลลี (Lille) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของแควน้นอร์ ปาดกาแล ตัง้อยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศฝร ัง่เศส (France) ตดิกับชายแดนประเทศเบลเยี่ยมและใกลก้ับชายแดนประเทศอังกฤษ 

เมอืงหลวงแห่งนี้จงึมกีลิน่อายของอังกฤษผสมเบลเยีย่ม นอกจากนัน้ยังถูกจัดอันดับใหเ้ป็นเมอืงหลวงขนาดใหญ่ทีส่ดุอันดับที ่4 

ของประเทศฝรั่งเศส รองลงมาจากปารสี ลยีงและมารแ์ซรเ์อกลักษณ์อันสวยงามและโดดเด่นของเมอืงลลี คอืเสน่หข์องบา้นเรอืน

แบบเกา่ โบสถท์ีม่กีารตกแตง่อยา่งสวยงาม และทีน่ี่ยังโดดเดน่ในเรือ่งศลิปะร่วมสมัยดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโบซารห์รอืวจิติรศลิป์ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิรูล เดอ บทีธูน (Rue de Bethune) เป็นถนนคนเดนิพเิศษทีตั่ง้อยูใ่นใจกลางเมอืง อันเป็นถนนช ้

อปป้ิงหลักของเมอืงลลี มปีระวัตอิันยาวนาน โดยเริม่เปิดตัวตัง้แตใ่นปี ค.ศ. 1608 สนิคา้ทีน่ี่ลว้นมแีต่สนิคา้น่าสนใจ โดยสว่นใหญ่

จะเป็นเสือ้ผา้และสนิคา้แนวสตรทีเก๋ๆ  เท่ห์ๆ  สนิคา้แฮนดเ์มคแบรนดท์อ้งถิน่ สนิคา้ศลิปะอารต์ๆ ของทีร่ะลกึและของฝากรวมไปถงึ

โปสการด์ นอกจากสนิคา้ทีว่างเรยีงรายสองฝ่ังถนนแลว้ ยังประปรายไปดว้ยดนตรแีละการโชวผ์ลงานต่างๆ ของศลิปินอสิระใหไ้ด ้

ชมกันในบางครัง้ดว้ย อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารและรา้นคา้หลายรา้นทีเ่ปิดใหบ้รกิารดว้ยเชน่กัน 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Lille - Ouest Englos, Lille, France หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงลลี - เมอืงปารสี - ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษ ีกลานเดอควดี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ลา วลัล ีวลิเลจ 

เอาทเ์ล็ท                      (B/L/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาท)ี เมอืงหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส เมอืงที่มี

มนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจุบันเมอืงปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลาง
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ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมือง การศกึษา ความบันเทงิ สือ่ แฟชั่น 

วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหเ้มอืงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกหรอืเมอืงทีใ่ครก็ตา่งใฝ่ฝันถงึ 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษ ีกลานเดอควดี (Grain De Cuir Shop) ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นม

ชัน้น าราคาถูก อาทิเช่น Rimowa, Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, Coach, Lancel, Karl Lagerfeld, 

Lacoste, Guess 

กลางวนั  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี ่14 หากจะ

เรยีกพระราชวังแห่งนี้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกก็คงไม่ผดินัก เนื่องจากถูกสรา้งขึน้ดว้ยหนิอ่อนสขีาวทัง้ภายในและภายนอก

ตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ทีใ่ชเ้งนิมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง น า

ทา่นเขา้ชม หอ้งตา่งๆภายในพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง, ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล

, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก ที่มีความยาวถงึ 73 เมตร เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราช

แหง่กรุงศรอียธุยา เคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แหง่ประเทศฝร่ังเศสครัง้ในอดตีกาล อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัด

งานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, 

ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลียนที่ยิง่ใหญ่, หอ้งวีนัสส าหรับเหล่าคณะราชทูตที่เดนิทางมาไดพั้กก่อนเขา้เฝ้า 

รวมทัง้ยังเคยเป็นทีพ่ักของราชทตูสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแหง่กรุงศรอียธุยา สิง่ทีท่ าใหห้อ้งนี้แตกตา่งจากหอ้งอืน่ๆคอืบน

เพดานมีภาพเขียนที่แสนงดงามทรงคุณค่า และหอ้งไดอาน่าส าหรับพักผ่อนหลังพิธีส าคัญๆ ผนังทั ้งสองดา้นจะเต็มไปดว้ย

ภาพวาดเทพีไดอาน่าที่ขนานนามว่า “เทพีแห่งการล่าสัตว”์ เป็นตน้ อีกส่วนหนึ่งที่มองขา้มไม่ไดน่ั้นคือ สวนแวรซ์ายส ์ที่ถือว่า

ยิง่ใหญ่และงดงาม ผลงานชิน้เอกของนักแต่งสวนชื่อดังทั่วโลกนามว่า “เลอโนทด์” มีพื้นที่ถงึ 14,820 เอเคอร์ มีแมก้ระทั่ง

ทะเลสาบจ าลอง มรูีปป้ันของสัตวน์านาชนดิและเทพเจา้กรกีตามจุดต่างๆ และยังมสีวนดอกไมท้ีจ่ะผันเปลีย่นไปตามแตล่ะฤดกูาล 

จงึท าใหก้ารมาเยอืนยังพระราชวังแวรซ์ายจงึเปรยีบเสมือนการมาเยอืนยัง “วมิานแห่งจกัรพรรด”ิ ที่นับเป็นมรดกโลกตะวันตก

โดยแทจ้รงิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979 ** รอบ

ของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบั

ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่านเดนิทางสู ่ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท (La Vallee Village Outlet) เอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมให ้

เลื อ ก ม า ก ม า ย  เช่ น  Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, 

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

Ferragamo, Hugo Boss และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Ibis Styles Paris CDG Airport Roissy, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงปารสี - ล่องเรอืบาโตมุช ชมหอไอเฟล - หอไอเฟล - จตัุรสัทรอคคาเดโร่ - ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตัุรสั

คองคอรด์ - ถนนช็อง เซลเีซ - จตัรุสัชารล์ เดอ โกล - ประตชูยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล - สะพานอ

เล็กซานเดอรท์ ี ่3 - โรงอุปรากรปาแลการน์เีย - ย่านเลอ มาเรส่ ์- มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์- สวนและพระราชวงัลุกซ็

องบูร ์- พพิธิภณัฑลู์ฟร ์- หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์                 (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรอืบาโตมุช ชมหอไอเฟล (Bateaux Mouches River Cruise) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองปารีส ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้าแซน เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ ** 

รอบของการลอ่งเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่ส่วนใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบั

ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่เมืองปารีส ดว้ยความสูงถงึ 

1,063 ฟุต หรอืสงูเท่ากับตกึ 81 ชัน้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1889 ทีบ่รเิวณ จตัุรสัทรอคคาเดโร ่(Trocadéro) สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็น

สัญลักษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลก ในปี ค.ศ. 1889 (Exposition universelle de Paris de 1889) เพือ่แสดงถงึความยิง่ใหญ่ของ

ประเทศฝร่ังเศส ความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร ์และความสวยทางศลิปะสถาปัตยกรรม หอคอยสงูงดงามแหง่นี้

เป็นดาวเดน่ทีส่รา้งความประทับใจแกผู่ร่้วมงาน ซึง่ตอ่มาไดรู้จ้ักในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงปารสี  

น าท่าน ผา่นชม โดยรอบเมอืงปารสีเริม่จาก ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้

หลยุสท์ี ่16 และพระนางมารอีังตัวเนต ถกูตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวัิตฝิรั่งเศส  

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนช็อง เซลเีซ (Champs Elysees) ตัง้อยู่เขตที ่8 ของเมอืงปารสี เป็นหนึง่ในถนนทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดังใน

ประเทศฝรั่งเศส สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิง ยา่นศนูยก์ารคา้ระดับพรเีมยีม แหลง่รวมสนิคา้แบรนดดั์งระดับโลกทกุแบรนด ์รา้นอาหารทีม่ ี

ความหรูหราและอกีมากมายทีส่รา้งความตืน่ตาตืน่ใจตลอดสองขา้งทาง ถอืว่าเป็นยา่นธรุกจิทีส่ าคัญของเมอืงปารสี ย่านการคา้ทีม่ี

คา่เชา่ทีแ่พงทีส่ดุในโลก คา่เชา่ประมาณ 1.5 ลา้นดอลลารส์หรัฐต่อปีต่อเนื้อทีป่ระมาณ 93 ตารางเมตรเท่านัน้และยังถกูจัดอันดับ

ใหเ้ป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก ค าว่า "ช็อง เซลเีซ" มาจากค าวา่ “ทุง่เอลเิซยีม” จากเทพปกรณัมกรกีในภาษาฝร่ังเศส ในอดตีเคย

เป็นทอ้งทุ่งและสวนธรรมดาในเมอืงปารสีเท่านัน้ เมือ่ปี ค.ศ.1616 พระราชนิี มาร ีเดอ เมดชิ ิทรงมพีระประสงคใ์นการขยายพืน้ที่

ของสวนหยอ่มในพระราชวังตยุเลอร ีใหก้วา้งออกไปมคีวามประสงคใ์หอ้อกแบบเป็นถนนทีม่ตีน้เกาลัดขนาดใหญ่ตัง้อยูร่ะหวา่งสอง

ขา้งทางมากถงึ 588 ตน้ ซึง่ตอ่มาในปี ค.ศ. 1724 ถนนช็อง เซลเีซ ถกูตัดเสน้ทางใหเ้ชือ่มตอ่กับ จตัุรสัชารล์ เดอ โกล (Place 

Charles de Gaulle) หรอืเป็นทีรู่จ้ักกันในนาม "จัตุรัสแห่งดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยู่ทางทศิตะวันตกของถนนช็อง เซลี

เซ ประตูชัยแห่งนี้สรา้งขึน้เพื่อเป็นการสดุดีวรีชนทหารกลา้ที่ไดร่้วมรบเพื่อประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงครามนโป

เลยีน และในปัจจุบันยังเป็นสสุานของทหารนรินามอกีดว้ย ประตูชัยนี้เป็นสว่นหนึง่ของ "แกนกลางอันเก่าแก"่ (L'Axe historique) 

ซึง่เป็นถนนเสน้ตรงจากสวนพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ไปยังชานเมืองปารสี ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมียุวชน

เปลอืยชาวฝร่ังเศสก าลังต่อสูก้ับทหารเยอรมัน เต็มไปดว้ยเคราและใส่เกราะเป็นสัญลักษณ์เพือ่เป็นการปลุกใจ และเป็นอนุสรณ์
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สถานจนกระทั่งสงครามโลกครัง้ที ่1 สัญลักษณ์แหง่ชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซ ์ในปี 1805 โดยเริม่สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836 ที่มี ประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล (Arc de 

triomphe de l'Étoile) หรอืทีรู่จ้ักกันในชือ่ ประตชูยัแหง่ประเทศฝร่ังเศส เป็นอนุสรณ์สถานทีส่ าคัญในเมอืงปารสี ตัง้อยู ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ผา่นชม สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี ่3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้พาดผ่านแม่น ้าแซน เชือ่มต่อ

ทัง้สองฝ่ังแมน่ ้าดา้นฝ่ังหอไอเฟลกับฝ่ังช็อง เซลเีซเขา้ดว้ยกัน โดยไดถ้กูกล่าวขานวา่เป็นสะพานทีป่ระดับประดาไปดว้ยงานศลิปะ

ชัน้เลศิ และหรูหราทีส่ดุในเมอืงปารสี โดยในปัจจุบันไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรแ์หง่ประเทศฝร่ังเศส 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงอุปรากรปาแลการน์เีย (Palais Garnier) หรอืทีเ่รยีกกันว่า โรงอุปรากรแห่งเมอืงปารสี 

ถอืเป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูสสไตลบ์าโรกทีเ่ป็นชิน้เอกในยุคปลายทศวรรษที ่18 การตกแตง่แมจ้ะใหค้วามรูส้กึหรูหรา 

หากก็แฝงไวด้ว้ยบรรยากาศภายในมคีวามลกึลับน่าคน้หาเสมอืนหลงเขา้มาในบทประพันธเ์รือ่ง Phantom of the Opera ปัจจุบัน

ยังคงมกีารแสดงบัลเลต่ห์รอืโอเปร่าอยู ่ 

น าท่านเดนิทางสู ่ย่านเลอ มาเรส่ ์(Le Marais) ทีไ่ดร้ับการเรยีกขานว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ทีส่ดุในเมืองปารสี ตามทอ้งถนนและ

อาคารบา้นเรอืนในละแวกนี้ยังคงใหค้วามรูส้กึเสมอืนฝร่ังเศสในยุคกลาง แมจ้ะยังคงบรรยากาศและความเก่าแก่ไวอ้ย่างครบถว้น 

หากก็มีการผสมผสานความเจรญิไวอ้ย่าลงตัว ไม่ว่าจะเป็น รา้นอาหารฝรั่งเศสแบบดัง้เดมิ รา้นเบเกอรี่โฮมเมดตกแต่งสวยงาม

น่ารัก รา้นแฟชั่นน าสมัย รา้นขายของแนวโบราณส าหรับนักสะสม ที่ส าคัญยังสามารถเดนิจากถนนเสน้นี้เพือ่เดนิทางไปเทีย่วชม

หอศลิป์ พพิธิภัณฑม์ากมาย  

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์(The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรอืทีรู่จ้ักกันใน

นาม มหาวหิารพระหฤทัยแห่งมงมาทร ์ตัง้อยู่ในย่านมงมาทร ์(Montmartre) บนยอดเขาที่สูงที่สดุของเมืองปารีส ถงึจะเรยีกว่า

มหาวหิารหากแต่ลักษณะคลา้ยกับปราสาทอันโอ่อา่สขีาวมากกว่า อกีทัง้รูปแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบโรมัน ไบแซนไทน์ ที่

ดวูจิติรบรรจงและมเีอกลักษณ์แตกต่างจากสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆในยคุเดยีวกัน ทีน่อกจากจะเป็นสถานทที่องเทีย่วหลักๆของเมอืงปารสี

แลว้ ยังนับเป็นอนุสาวรยีข์องทัง้การเมอืงและวัฒนธรรม โดยความขาวทีเ่ห็นเกดิจากวัสดกุ่อสรา้งทีท่ าจากหนิปนูประเภททราเวอร์

ทนีทีท่ าใหค้งความขาวไดอ้ย่างยาวนานและยังทนตอ่ภูมอิากาศต่างๆไดอ้ย่างด ีภายในหอ้งโถงใหญ่ถอืว่าเป็นอกีหนึง่จุดไฮไลท์

ของทีน่ี่ ซ ึง่เป็นภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคที่ใหญ่ทีสุ่ดของฝรั่งเศส รวมไปถงึดา้นบนสุดที่มลีักษณะเป็นโมที่ เป็นจดชมววิที่

สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงปารสี  
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น าท่าน เขา้ชม สวนและพระราชวงัลุกซ็องบูร ์(Jardin du Luxembourg) หรอืทีรู่จ้ักกันในชือ่ฝร่ังเศสว่า ชารแ์ดง ดู ลุกซ็

องบูร ์เป็นสวนที่มขีนาดใหญ่เป็นอันดับทีส่องของเมอืงปารสี ภายในเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังลุกช็องบูรท์ีส่วยงามมพีื้นที่กวา้งถงึ  

61 เอเคอร์ ชาวเมืองส่วนมากมักจะมาใชเ้วลาวันหยุดในการท ากิจกรรมครอบครัว ปิกนิก ผักผ่อน ไปจนถึงถึงการอาบแดด 

นอกจากความร่มรืน่ของตน้ไมจ้ านวนมากแลว้ยังมกีารประดับประดาดว้ยรูปประตมิากรรมกว่า 106 ชิน้ ** รอบของการเขา้ชม

อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ย

แลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่าน ผ่านชม พพิธิภณัฑลู์ฟร ์(Louvre Museum) พพิิธภัณฑ์ทางศลิปะที่มีชือ่เสยีง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัว

อาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ทีจ่ัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็น

จ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the 

Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลีโอนารโ์ด ดาวนิช,ี รูปป้ัน The Victory of Samothrace หรอื รูปป้ันเทพวนัีส (Venus de Milo) มี

ทัง้รูปป้ันสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี ่(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑ์

ลฟูรจ์ะสรา้งเป็นรูปทรงพรีะมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งไปถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากที่มอียู่

ในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da Vinci Code ซึง่พพิธิภัณฑล์ูฟร ์นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการชั่วคราว

ตา่งๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ท าใหพ้พิธิภัณฑล์ฟูรเ์ป็นสถานทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนปีละเกอืบ 10 ลา้นคน  

น าท่านเดนิทางสู่ หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น ารุ่นใหม่

ล่าสดุ New Collection !! จากทั่วทุกมุมโลก รวบรวมอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางเมอืงปารสีแห่งนี้ หรอืท่านสามารถเลอืก

ซื้อสนิคา้ของสวสิฯจากรา้น Bucherer รา้นดังของประเทศสวติเซอร์แลนด์ ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางเมืองปารีส โดยมีสินคา้

มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Ibis Styles Paris CDG Airport Roissy, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีแ่ปด เมอืงปารสี - ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส - ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                    (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนื

ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

12.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่

TG931 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีเ่กา้  ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

06.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

13 - 21 กุมภาพนัธ ์2563 
13FEB TG920 BKK-FRA 23.40-05.55+1 

20FEB TG931 CDG-BKK 12.30-06.00+1 
49,999 49,999 49,999 12,999 35,999 

10 - 18 มนีาคม 2563 
10MAR TG920 BKK-FRA 23.40-05.55+1 

17MAR TG931 CDG-BKK 12.30-06.00+1 
49,999 49,999 49,999 12,999 35,999 

02 - 10 มถิุนายน 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

02JUN TG920 BKK-FRA 23.45-06.15+1 

09JUN TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1 
52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

16 - 24 มถิุนายน 2563 
16JUN TG920 BKK-FRA 23.45-06.15+1 

23JUN TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1 
52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บาง

กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจ าเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธ

ผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่น

วนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทั

ด าเนนิการขอวซีา่ให ้รวมไปถงึ กรณีทีท่า่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ด าเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย 

ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเรือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์

ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทาง

ทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจาก

จุดทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อุปกรณ์ เชน่ รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบุคคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการ

เดนิทาง เพือ่ประโยชนสู์งสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอาย ุและ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย 

เพือ่คอยดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ หรือ ผ่านชม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 21 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 27 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 6 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 54 ยโูร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,890 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร 

สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่ว กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่ง

และท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระ

เงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อน

วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 
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3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได ้

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากกว่าก าหนด หรือหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสิทธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร์-อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

จ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระสว่นตัว

ของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่น

ระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ท่านสะดวกจะยืน่วซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ย

อ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัการให้บรกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่เป็นกรณีพิเศษอกีคร ัง้ อาจมีการ

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน้) และหากเกดิค่าใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆ

ก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วซีา่ยังไม่

ด าเนนิการ หรอื วซีา่ยังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนื่องจากท่านด าเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการ

ยืน่ก่อนคณะ แต่คณะทีท่่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่าน

จ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีสุ่ดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย

คา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15-20 วันท าการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผูีส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซี่า 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีท่าน มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทียั่งไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ี่วีซ่าเชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเที่ยวกับคณะนี้ 

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นั้นถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซี่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนั้นๆมากทีสุ่ด มาก่อน
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แลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนื่องจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ 

สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งใน

ครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การที่วซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื 

อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่กวา่ 18 ปีบรบูิรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย) ค่าใชจ้่ายในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ

จอง ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่่านพ านักก่อน หรอื ต่อจากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่่านเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเนื่องจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยืน่

ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึ

กรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยืน่ขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป

ตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีที่ท่านมีแผนการเดนิทางที่จะเดนิทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี้ และ ท่านมีความประสงคข์อวีซ่าเชงเกน้ใหค้รอบคลุมวัน

เดนิทางในทรปิสดุทา้ย ทา่นจ าเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหก้ับ

ท่านอีกครัง้ ก่อนตัง้แต่ขัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบนิ จ าเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตัง้แต่

ขัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพือ่เตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในควินัด

หมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยืน่ขอวีซา่แบบหมู่

คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่วา่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัด

หมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไข

การยกเลกิทัง้หมด 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่น่ังบนเครือ่งบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกตา่งกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแต่ละสาย

การบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง เลขที่วซี่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 



 

EUR1979 - ยโุรปตะวนัตก เยอรมนั เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝร่ังเศส (เลสโก หลงรักสี่ดินแดน) 9D6N BY TG                             - 16 - 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของที่มลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเทา่นัน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก

ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเทา่นัน้  

15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลที่มคีดคีวาม ค าสั่งศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถงึกรณีทีเ่คยรับรอง หรอื ค ้าประกัน 

หากทา่นไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ 

วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ไดท้กุกรณี 

16. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ตัง้ครรภ ์จ าเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพื่อตรวจสอบอายุครรภท์ี่แน่นอน กับ วันทีเ่ดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ท่านจ าเป็น

จะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายคุรรภท์ีช่ัดเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ่ หาก

อายุครรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครือ่งบนิไดทุ้กกรณี หากท่านตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจ

พบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไมใ่หท้า่นเดนิทาง  

 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 
1. .  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายไุม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี้ อยู่ทีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
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5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 
 สถานที ่: ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฝร ัง่เศส TLS contact Center อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์ช ัน้ 12 

 การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั ทีต่กึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทบัตราทีจ่อดรถ 

   : ขนสง่สาธารณะ BTS ลงสถาน ีชอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนัน้เดนิชดิซา้ยตามทางเดนิลอยฟ้าขา้มแยก

สาธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบั้นไดทางลงมุง่หนา้สูถ่นนสาทร จากนัน้เดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะ

พบอาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามอืของทา่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EUR1979 - ยโุรปตะวนัตก เยอรมนั เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝร่ังเศส (เลสโก หลงรักสี่ดินแดน) 9D6N BY TG                             - 18 - 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วันทีอ่อก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
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เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้

ธนาคาร สาขา ชื่อบญัชี ประเภท หมายเลขบญัชี 
 เดอะมอลล์ บางกะปิ บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-2-22986-8 

 สาขาย่อยเดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนทิขวญั ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php



