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วนัท ี�หน ึ�ง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ฮาหน์ เมอืงแฟรงก์

เฟิรต์ ประเทศเยอรมนั                                 (-/-/-) 
20.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั 5น 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์D สายการบนิ Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั5นตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

23.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ฮาหน์ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ Thai 
Airways เที�ยวบนิที� TG920 (เท ี�ยวบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัท ี�สอง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ฮาหน์ เมอืงแฟรงก์

เฟิรต์ ประเทศเยอรมนั - เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั - มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ - จตุัรสัโรเมอร ์- โบสถเ์ซนตน์โิค
ลาส - นํ Hาพุแหง่ความยุตธิรรม - ศาลาวา่การเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์หลงัเกา่ - เมอืงโคโลญ - มหาวหิารโคโลญ       (-/-/D) 

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ฮาหน์ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั 
นําทา่นผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ั�วโมง ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) เมอืงที�ตั 5งอยูบ่นรมิฝั�งแมนํ่5าไมน ์ประเทศเยอรมนั (Germany) เป็นเมอืง
ที�มปีระวัตติอ่เนื�องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที�ซ ึ�งกษัตรยิแ์ละจักรพรรดหิลายพระองคเ์คยใชเ้ป็นสถานที�ประกอบพธิี
ราชาภเิษกในปัจจบุนั นอกจากนี5 เมอืงแฟรงเฟิรต์ยังเป็นเมอืงศนูยก์ลางของการคมนาคมการคา้ของประเทศเยอรมันและเป็นเมอืง
ที�มีความรํ�ารวยมากที�สุดในสหภาพยุโรปอีกดว้ย ผ่านชม มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) มหาวหิาร
ศักดิEสทิธิEที�มขีนาดใหญ่ที�สดุแหง่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ถกูสรา้งขึ5นแบบกอธคิในชว่งศตวรรษที� 13 ซึ�งในอดตีกาล มหาวหิารแหง่นี5ยัง
ใชเ้ป็นสถานที�ในการเลอืกตั5งผูป้กครองแควน้แหง่โรมันครสิตจักร และเป็นสัญลักษณ์แห่งศูนยร์วมจติใจของชาวเยอรมันตั5งแต่
ศตวรรษที� 19 เป็นตน้มา 
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นําทา่นเดนิทางสู ่จตุัรสัโรเมอร ์(Romer Square) เป็นหัวใจของเมอืงเกา่เล็กๆ เป็นสิ�งกอ่สรา้งประวัตศิาสตรท์ี�ยังคงหลงเหลอื
ภายหลังสงครามโลกครั5งที�สอง ที�บรเิวณนี5ถูกทิ5งระเบดิจากฝ่ายพันธมติรเมื�อคืนวันที� 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 อาคารบรเิวณนี5
ประกอบดว้ย โบสถเ์ซนตน์โิคลาส (Old Nicholas Church) และอาคารยคุกลางลักษณะกรอบไมซ้งุ งานประตมิากรรมงดงาม
นี5ชื�อ Gerechtigkeitsbrunnen หรอื นํ Hาพุแหง่ความยุตธิรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธดิาแหง่ความยตุธิรรมชื�อจัสทิ
เตยี (Goddess Justitia) ตั5งอยูก่ลางจัตรัุส มอืซา้ยถอืตราชั�งแตม่อืขวาถอืดาบ ดูน่าเกรงขาม ศาลาวา่การเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์
หลงัเกา่ (City hall / Rathaus) เป็นอาคาร 3 หลังสรา้งตดิกัน ดา้นหนา้ของอาคารประกอบดว้ยรปูปั5นของจักรพรรดโิรมันอัน
ศักดิEสทิธิE 4 พระองค ์ตราเครื�องหมายของตระกลูขนุนาง และนาฬกิา 

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ี�ยว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนํา ** 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) เมอืงสําคัญรมิแมนํ่5าไรน ์และเป็นเมอืงใหญ่

อันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทั5งยังเป็นแหลง่ผลตินํ5าหอม
ออดโิคโลญ 4711 อันลอืชื�อ  

 นําทา่น ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ กับ มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) เริ�มกอ่สรา้งตั5งแตปี่ 1248 แตม่ปัีญหาใหต้อ้งหยดุ
พักการกอ่สรา้งไป จงึตอ้งใชเ้วลากวา่หกรอ้ยปีจงึสรา้งเสร็จสมบรูณ ์และสรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถาน
ของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารที�ใหญ่และสงูที�สดุในโลกในสมัยนั5น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอย
แฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพื�ออทุศิใหนั้กบญุปีเตอร ์และพระแมม่าร ีไดร้บัการขึHนทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เม ื�อปี ค.ศ. 1996 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพืHนเมอืง) พเิศษ !! เมนขูาหมูเยอรมนั 
 ���� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Wyndham Garden Gummersbach, Cologne, Germany หรอืเทยีบเทา่ 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัท ี�สาม เมอืงโคโลญ ประเทศเยอรมนั - ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์- หมู่บา้นกธูีรน์ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์- ลอ่งเรอืชม
ความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธูีรน์ - เมอืงอมัสเตอรด์มั               (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์(Designer Outlet Roermond) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง 10 
นาท)ี อสิระใหท้า่นเลอืกซื5อสนิคา้แบรนดเ์นมชั 5นนําอย่างจุใจ อาทเิชน่ Gucci, Prada, Bally, Burberry, Calvin Klein, Guess, 
Superdry, Nike, Skechers, Diesel, Aemani, Clarks, Desigual, Kipling, Levi’s ฯลฯ   

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ี�ยว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนํา ** 
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นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกธูีรน์ (Giethoorn) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง 10 นาที) หมู่บา้นในฝันที�ปราศจากถนน 
ของ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(Netherlands) ใชก้ารโดยสารผา่นทางเรอืบนคลองรอบหมูบ่า้นเทา่นั5น มชีื�อเสยีงเป็นที�รูจั้กกันดี
ในฐานะ "เวนสิแห่งเนเธอรแ์ลนด ์(Venice of Netherland) " จากการที�เป็นหมู่บา้นปราศจากถนน แต่ตอ้งเดนิทางผ่าน
คลองซึ�งมคีวามยาวราว 7.5 กโิลเมตร และมสีะพานเชื�อมเพื�อใชเ้ป็นทางเดนิตดิตอ่กันภายในหมูบ่า้นกวา่ 180 สะพาน ซึ�งกวา่จะ
มาเป็นหมูบ่า้นแสนสวยที�เราเห็นอยูท่กุวันนี5 ที�นี�ถกูคน้พบโดยชาวเมดเิตอรเ์รเนียนเมื�อปี 1230 ในขณะนั5นมีซากเขาแพะกองอยู่
เต็มไปหมด จงึไดตั้5งชื�อวา่ " เกยเ์ธนฮอรน์ " ซึ�งหมายถงึ เขาแพะ แตเ่มื�อเวลาผา่นไปเรื�อยๆ ก็ออกเสยีงเพี5ยนจนกลายมาเป็น " 
กธีูรน์ " ในที�สดุ สว่นสาเหตขุองแมนํ่5าทั5งหมดซึ�งอยูท่ี�นี�ก็เลา่ตอ่กันมาวา่ เป็นเพราะในอดตีที�นี�เคยถกูใชเ้ป็นเหมอืงขดุถา่นหนิเลน
มากอ่น และรทูี�ถกูขดุนั5นก็กลายมาเป็นทางใหนํ้5าไหลเขา้มา และคนในสมัยก่อนก็ใชส้ายนํ5าเหล่านี5เป็นทางขนสง่ถ่านหนิเลนใน
ที�สดุ นําทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธูีรน์ (Giethoorn Boat) (ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 30 นาที) 
** รอบของการลอ่งเรอือาจเปล ี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีที�เรอืไมส่ามารถลอ่งได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เชน่ 
สภาพภูมอิากาศไม่เอ ืHออํานวย เรอืปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิlไม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เน ื�องจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ย
แลว้ท ัHงหมด ท ัHงน ีHทางบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั ** 

  นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง) เมืองหลวงของ ประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์ตั5งอยูร่มิฝั� งแม่นํ5าอัมสเตลิ (Amstel) เริ�มก่อตั5งประมาณครสิตศ์ตวรรษที� 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที�ใหญ่ที�สุดของ
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรท์ี�สําคัญแหง่หนึ�งของทวีปยโุรป โดยเฉพาะชว่งครสิตศ์ตวรรษที� 17 
ซึ�งเป็นชว่งยคุทองของเนเธอรแ์ลนด ์ถงึแมเ้มอืงอมัสเตอรดั์มจะเป็นเมอืงหลวงของประเทศ แตศ่นูยก์ลางของหน่วยงานรัฐบาลนั5น
อยูท่ี�เมอืงเฮก  

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
���� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Hotel Ibis Schiphol Amsterdam Airport, Amsterdam, Netherland หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ี�ส ี� เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์- ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณี - โรงงานผลติ

เบยีรไ์ฮเนเกน้ - ยา่นดมัสแควร ์- อนุสรณ์สถานแห่งชาต ิ- เมอืงรอตเทอรด์มั - บา้นลูกเต๋า ไคกคู์มูส - ศาลาว่าการ
ประจาํเมอืงรอตเทอรด์าม - เมอืงแอนทเ์วริป์ ประเทศเบลเยยีม                (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่น ลอ่งเรอืหลงัคากระจก (Lover Boat) เพื�อชมบา้นเรอืน และ วถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวดัตชท์ี�สรา้งมาตั5งแตศ่ตวรรษ

ที� 17 ระหวา่งลอ่งเรอืผา่นบา้นเรอืนแพที�อยูร่มิคลองที�มอียูม่ากถงึ 2,500 หลัง ผา่นชมเขตที�เกา่แกท่ี�สดุของเมอืงอัมสเตอดัม ชม
ตกึรามบา้นชอ่งที�ตั 5งอยูร่มิคลองอันมเีอกลักษณท์ี�สวยงามแปลกตา ซึ�งบา้นรมิคลองเหลา่นี5จะมสีว่นหนา้บา้นไมก่วา้งมากนัก และ
สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกบัเรอเนสซองสตั์วตกึใชอ้ฐิแดงกอ่แบบไมฉ่าบปนู ตกแตง่เป็นภาพปนูปั5นเทพเจา้กรกีอยา่ง
สวยงาม และหนา้จั�วมไีมย้ื�นออกมา เพื�อแขวนลอกไวสํ้าหรับขนสิ�งของเขา้บา้นทางหนา้ตา่ง เพราะหนา้บา้นแคบและประตกู็เล็ก ดู
แปลกตาที�ไมส่ามารถหาชมที�ใดได ้** กรณีที�เรอืไมส่ามารถลอ่งได ้ไมว่า่กรณีใด เชน่ สภาพภมูอิากาศไมเ่อ ืHออํานวย เรอื
ปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิlไมค่นืเงนิคา่ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึ�ง ทุกกรณี 
เน ื�องจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัHงหมด **  

 นําท่านเดนิทางสู ่สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณี (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวทิยากรผู ้
ชาํนาญตลอดจนขั5นตอนการเจยีระไนเพชรใหเ้ป็นอัญมณีที�มคีา่ที�สดุ มชีื�อเสยีงที�สดุในโลก ดว้ยผลงานที�มชีื�อเสยีงไปทั�วโลก คือ
ฝีมอืการเจยีระไนเพชรประกอบพระมหาพชิยัมงกฎุเพชร “ โคอนิอร ์” ของสมเด็จพระราชนีิ อลซิาเบธแหง่ประเทศอังกฤษ ก็เป็น
ผลงานจากที�นี� นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ (Heineken Experience) ตน้กําเนิดของเบียร์
ไฮเนเกน้อยูท่ี�เมอืงอัมสเตอรดั์ม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์กอ่ตั5งขึ5นในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเกน้เป็นบรษัิทผลติเบียรร์ายใหญ่
ที�สดุอันดับ 3 ของโลก เป็นเบยีรท์ี�มคีณุภาพและรสชาตดิทีี�สดุการันตดีว้ยรางวัลมากมาย ตอ่มาโรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ไดปิ้ดตัว
ลง และถกูดัดแปลงเป็นพพิธิภัณฑใ์หนั้กทอ่งเที�ยวไดเ้ยี�ยมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัตตัิ5งแตก่อ่ตั5งโรงเบยีรแ์หง่นี5ขึ5นมา 
และจําหน่ายของที�ระลกึเกี�ยวกับเบยีรไ์ฮเนเกน้ใหเ้ลอืกซื5อมากมาย 
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นดมัสแควร ์(Dam Square) เป็นลานกวา้งขนาดใหญ่ ที�มสีถานที�สําคัญๆตั5งอยูม่ากมาย อยา่งมมุหนึ�งเป็น
ที�ตั 5งของโบสถใ์หมท่ี�สรา้งขึ5นในตอนปลายศตวรรษที� 14 และผา่นการบรูณะซอ่มแซมปรับปรงุจนถงึสรา้งใหม ่หลายต่อหลายครั5ง
จนมคีวามสวยงามน่าชมอย่างที�เห็นในปัจจุบัน บรเิวณเดียวกัย คือ อนุสรณ์สถานแห่งชาต ิ(National Monument) เป็น
รปูทรงกรวยสขาวสงูประมาณ 70 ฟตุ สรา้งขึ5นในปีค.ศ. 1956 เพื�อเป็นอนุสรณแ์กผู่ท้ี�เสยีชวีติในสงครามโลกครั5งที� 

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ี�ยว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนํา ** 
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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงรอตเทอรด์มั (Rotterdam) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง) เป็นเมืองท่าที�มีความทันสมัยและ
สําคัญมากที�สดุของ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(Netherlands) ตั5งอยูร่มิฝั�งแมนํ่5ามาส เป็นเมอืงทา่มาตั5งแตโ่บราณ จนถงึปัจจบุันก็
ยังมีความสําคัญเป็นอย่างมากโดยมีสถานที�ท่องเที�ยวที�ทันสมัยมากมายใหนั้กท่องเที�ยวไดเ้ที�ยวชม ไดรั้บการสง่เสรมิการ
ทอ่งเที�ยวเป็น "เมอืงแห่งสถาปัตยกรรม" ปัจจุบันเมืองรอตเทอรดั์มเป็นศูนยก์ลางการคา้โลกในทวีปยุโรป อเมรกิา และทวีป
แอฟรกิา ทําใหท้ี�นี�มรีะบบการขนสง่ที�ด ีไมว่า่จะเป็นการขนสง่ระหวา่งประเทศหรอืภายในประเทศ เชน่ รถไฟฟ้าใตด้นิ รถบัส รถราง 
และรถไฟ ที�ตอ้งสะอาดและตรงตอ่เวลา 
นาทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ บา้นลกูเตา๋ ไคกคู์มูส (Kijk kubus The Cubic Houses) กลุม่อาคารเหลอืงขาวทรงลกูเตา๋ 
39 หลัง ซึ�งไดรั้บรางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนกินาม Piet Bloem  
นาทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ ศาลาวา่การประจาํเมอืงรอตเทอรด์าม (City Hall of Rotterdam) หนึ�งในอาคารที�เกา่แก่
และสวยงามมากที�สดุของเมอืงรอตเทอรด์าม ที�ใครตา่งก็ตอ้งมาเยอืน 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง 20 นาท)ี เมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากเมอืง
บรัสเซลส ์ของ ประเทศเบลเยยีม (Belgium) เมอืงแอนทเ์วริป์เป็นที�รูจั้กกันวา่เป็นศนูยก์ลางการคา้เพชรระดับโลก เพชรเกอืบ 
70% มกีารซื5อขายกันที�เมอืงแหง่นี5 นอกจากนี5ยังโดดเดน่ทั5งเรื�องแฟชั�นแนวอาว็อง-การด์ และสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอกีดว้ย 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
���� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั TRYP by Wyndham Antwerp, Antwerp, Belgium หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท ี�หา้ เมอืงแอนทเ์วริป์ ประเทศเบลเยยีม - ตลาดโกรท มารค์ - ศาลาว่าการเมอืงแอนทเ์วริป์ - โบสถแ์ห่งเจา้หญงิ - เมอืง
บรสัเซลส ์- อะตอมเม ี�ยม - รูปปัHนเด็กนอ้ยยนืปสัสาวะ แมนเิกนพสิ - จตุัรสักรองดป์ลาซ - โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ 
- เมอืงบรูจจ ์ประเทศเบลเยี�ยม - จตุัรสัเดอะมารค์ - หอระฆงั - ศาลาว่าการเมอืงบรูจจ ์- เมอืงลลี ประเทศฝร ั�งเศส - 
ถนนคนเดนิรูล เดอ บทีธูน                    (B/-/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดโกรท มารค์ (Grote Markt) ยา่นธุรกจิการคา้สําคัญของเมอืง สามารถเพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปปิ5ง

และแวะชมิขนมหวานแสนอรอ่ยรวมทั5งรา้นขายชอ็คโกแลตที�มชีื�อเสยีงมากมาย หรอื เลอืกนั�งรับประทานอาหารอร่อยๆ ตามดว้ย
การจบิเบยีรช์วิๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เป็นอีกตัวเลือกที�น่าสนใจไม่แพก้ัน นอกจากตลาดแลว้ ความใหญ่โตของ ศาลาว่า
การเมอืงแอนทเ์วริป์ (City Hall of Antwerp) ซ ึ�งตั5งตระหง่านอยูท่างทศิตะวันตก ก็เป็นสิ�งที�ดงึดดูนักท่องเที�ยวไดม้ากมาย
เชน่กัน เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองสท์ี�ผสมผสานสไตลเ์ฟลมชิเขา้กับอติาเลียนไดอ้ย่างลงตัว ผ่านชม โบสถแ์ห่งเจา้หญงิ 
(Cathedral of Our Lady) เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิขนาดใหญ่ที�สงูที�สดุในประเทศเบลเยยีม เป็นที�เลื�องลอืถงึถงึความงดงามที�
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ถกูประดับตกแตง่อยา่งวจิติรตระการตา ไมว่า่จะเป็นตัวโบสถ ์ซุม้ประต ูรปูปั5น ทางเดนิ เรยีกไดว้่าทุกอย่างงดงามไรท้ี�ต ิดา้นในมี
จัดแสดงผลงานศลิปะของปีเตอร ์พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซึ�งเป็นศลิปินชื�อดัง ชาวแอนทเ์วริป์ รวบรวมใหผู้ช้ื�นชอบ
ศลิปะไดช้มกันที�โบสถแ์หง่นี5 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส ์(Brussels) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง) เมอืงหลวงของ ประเทศเบลเยยีม ตั5งอยูใ่น
ทวปียโุรปตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นประเทศเกา่แกท่ี�มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,000 ปี ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมอืนอยู่ใน
ยโุรปยคุกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็นประเทศที�มคีูบ่า่วสาวนยิมมาฮันนีมูนกันมากที�สุด ดว้ยตกึรามบา้นชอ่งและ
สถาปัตยกรรมสําคัญต่างๆ เชน่ มหาวหิาร หอระฆัง ซึ�งยังคงไวด้ว้ยความงดงาม วจิิตรแบบศลิปะแบบโกธิคอย่างครบถว้น 
นอกจากนี5เมอืงบรัสเซลส ์ยังเป็นที�ตั 5งของสถานที�ราชการที�มคีวามสําคัญของสหภาพยโุรป เชน่ สํานักงานใหญ่ของสหภาพยโุรป 
และ Nato 

 นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ อะตอมเม ี�ยม (Atomium) อาคารไฮเทคแหง่นี5 มคีวามสงู 330 ฟตุ ประกอบดว้ยวัตทุรงกลม 9 
ลกู แตล่ะลกูมเีสน้ผา่ศนูยก์ลางขนาด 18 เมตร รวมนํ5าหนักเบ็ดเสร็จแลว้ 2,400 ตัน ใชเ้วลา 18 เดอืน ในการออกแบบนานพอๆกบั
ระยะเวลาการสรา้ง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบ่งเป็น จุดชมววิ หอ้งอาหาร หอ้งแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลาง
ใหบ้รกิารดว้ยลฟิทท์ี�วา่กันวา่เป็นลฟิทท์ี�เร็วที�สดุในยโุรป สถานที�แหง่นี5สะทอ้นถงึความกา้วหนา้ของมวลมนุษยชาตใินศตวรรษที� 
20 และการฟื5นฟเูศรษฐกจิโลกหลังความบอบชํ5าจากสงคราม โดยมกีารจัดงาน เอ็กซโ์ป 1958 เมื�อวันที� 17 เมษายน ค.ศ. 1958 
เพื�อแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยขีองสหภาพยโุรป 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ รูปปัHนเด็กนอ้ยยนืปสัสาวะ แมนเิกนพสิ (Manneken Pis) รปูปั5นอันเป็นสัญลักษณข์องเมอืง
นี5 โดยนํ5าจากนํ5าพนีุ5 ชาวเมอืงและชาวตา่งชาตนิยิมดื�มกันเมื�อมาถงึเมอืงบรัสเซลส ์
นําท่านเดนิทางสู ่จตุัรสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) หรือที�จะเรียกกันอีกอย่างว่า จัตุรัสแกรนด ์พาเลส (Grand Palace) 
ตั5งอยูใ่จกลางเมอืงบรัสเซลล ์เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวอันดับหนึ�งของประเทศเบลเยยีม ไดช้ื�อวา่มคีวามสวยงามมากที�สุดของยุโรป 
แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเกา่แก ่สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธคิ และ นีโอโกธคิ เรยีกวา่เป็นจดุรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนว
ตา่งๆ ซึ�งอาคารสว่นใหญ่นั5นจะสรา้งมาตั5งแต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารที�ลอ้มรอบจัตุรัสแห่งนี5อยู่จะมีความสูงสง่างามเป็น
อยา่งยิ�ง อดตีอาคารเหลา่นี5เคยถกูทําลายดว้ยนํ5ามอืของทหารฝรั�งเศสที�ใชปื้นใหญ่ยงิทําลายทิ5ง หลังจากที�กองทัพฝรั�งเศสพ่าย
เเพอ้ยา่งยับเยนิที�สงครามวอเตอรล์ ูโดย ไดร้บัการขึHนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 
เม ื�อปี ค.ศ. 1998 ผา่นชม อาคารที�เป็นจุดท่องเที�ยวที�มีความสวยงามและน่าสนใจอย่างที� โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ 
(Jacques Sur Coudenberg) ที�สรา้งมาตั5งแตย่คุศตวรรษที� 18 นอกจากนี5แลว้บรเิวณแห่งนี5จะมีการจัดงานเทศกาลสําคัญๆ
ตา่งๆของประเทศเบลเยี�ยมอกีดว้ย ถอืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของประเทศเลยก็กลา่วได ้

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ี�ยว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนํา ** 
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 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรูจจ ์(Bruges) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง 30 นาที) ประเทศเบลเยยีม (Belgium) ตัว
เมอืงตั5งอยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ทางตอนเหนือของเมอืงมลํีานํ5าที�ใชใ้นการคมนาคมรอบๆได ้ทําใหบ้รจูจเ์ป็นที�รูจั้ก 
และ ไดรั้บการขนาดนามวา่ "เมอืงมรดกโลกเกา่แก่สลีูกกวาด (World Heritage City, Candy Color) หรอื เวนสิเหนอื 
(Venice of North)" ศนูยป์ระวัตศิาสตรข์องเมอืง ไดร้บัการขึHนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 
ยูเนสโก เม ื�อปี ค.ศ. 2000 

 นําทา่น ผา่นชม จตุัรสัเดอะมารค์ (The Markt Square) ตั5งอยูใ่จกลางเมอืง มทัี5งอาคารหนา้จั�วสสีดสวยงาม หอระฆังสูงลิ�ว 
รา้นคา้มากมาย ทําใหด้คูกึคักอยูต่ลอดเวลา ตรงกลางจตรัุสมอีนุสาวรยีข์องฮโีรส่องคนคอื Pieter de Coninck และ Jan Breydel 
ทั5งคูเ่คยเป็นแคพ่อ่คา้ธรรมดาๆ แตว่า่ไดล้กุขึ5นมาตอ่ตา้นการปกครองของดยุกแห่งเบอรก์ันดีไดส้ําเร็จ ชาวเมืองจงึร่วมกันสรา้ง
อนุสาวรียไ์วเ้ป็นที�ระลกึถงึอสิรภาพชว่งสั5นๆของเมืองบรูชไว ้ผ่านชม หอระฆงั (Belfry of Bruges) หอคอยสูงเด่นกลาง
จัตรัุสบรชูแหง่นี5มคีวามสงูถงึ 83 เมตร เป็นสัญลักษณแ์หง่อํานาจและอสิรภาพของชาวบรชูในชว่งยคุกลาง บนหอคอยเป็นที�เก็บ
ระฆังมากถงึ 57 ใบ ระฆังใบที�มชีื�อเสยีงที�สดุมชีื�อวา่ Victory Bell มขีนาดกวา้ง 2 เมตร หนักประมาณหกตัน และ ยังเป็นที�ตั 5งของ 
ศาลาวา่การเมอืงบรูจจ ์(Town Hall of Bruges) ตัวอาคารมีการตกแต่งอย่างหรูหรา เพราะว่าในอดีตเมืองนี5ทํามาคา้ขาย
คลอ่ง ตัวอาคารสรา้งดว้ยสไตลโ์กธคิอันแข็งแกรง่ ปัจจบุันที�นี�ก็ยังทําหนา้ที�เป็นศาลาวา่การเมืองของเมืองสวยแห่งนี5อยู่ บรเิวณ
รอบๆตัวจตรัุสยังประกอบไปดว้ยอาคารที�ตกแตง่อยา่งสวยงามไมแ่พจ้ตรัุสมารค์ ที�นี�มักจะใชเ้ป็นสถานที�จัดงานสําคัญต่างๆของ
เมอืงบรชู มรีา้นคา้จําหน่ายสนิคา้พื5นเมอืงมากมาย โดยเฉพาะรา้นขายผา้ลกูไมท้ี�มชีื�อเสยีงของเมอืง 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลลี (Lille) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง) เป็นเมืองหลวงของแควน้นอร ์ปาดกาแล ตั5งอยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศฝร ั�งเศส (France) ตดิกับชายแดนประเทศเบลเยี�ยมและใกลก้ับชายแดนประเทศอังกฤษ 
เมอืงหลวงแหง่นี5จงึมกีลิ�นอายของอังกฤษผสมเบลเยี�ยม นอกจากนั5นยังถกูจัดอันดับใหเ้ป็นเมอืงหลวงขนาดใหญ่ที�สุดอันดับที� 4 
ของประเทศฝรั�งเศส รองลงมาจากปารสี ลยีงและมารแ์ซรเ์อกลักษณอ์ันสวยงามและโดดเดน่ของเมอืงลลี คอืเสน่หข์องบา้นเรือน
แบบเกา่ โบสถท์ี�มกีารตกแตง่อยา่งสวยงาม และที�นี�ยังโดดเดน่ในเรื�องศลิปะรว่มสมัยดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโบซารห์รอืวจิติรศลิป์ 
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิรลู เดอ บทีธูน (Rue de Bethune) เป็นถนนคนเดนิพเิศษที�ตั 5งอยูใ่นใจกลางเมอืง อันเป็นถนนช ้
อปปิ5งหลักของเมอืงลลี มปีระวัตอิันยาวนาน โดยเริ�มเปิดตัวตั5งแตใ่นปี ค.ศ. 1608 สนิคา้ที�นี�ลว้นมแีตส่นิคา้น่าสนใจ โดยสว่นใหญ่
จะเป็นเสื5อผา้และสนิคา้แนวสตรทีเก๋ๆ  เทห่์ๆ  สนิคา้แฮนดเ์มคแบรนดท์อ้งถิ�น สนิคา้ศลิปะอารต์ๆ ของที�ระลกึและของฝากรวมไปถงึ
โปสการด์ นอกจากสนิคา้ที�วางเรยีงรายสองฝั�งถนนแลว้ ยังประปรายไปดว้ยดนตรแีละการโชวผ์ลงานตา่งๆ ของศลิปินอสิระใหไ้ด ้
ชมกันในบางครั5งดว้ย อกีทั5งยังมรีา้นอาหารและรา้นคา้หลายรา้นที�เปิดใหบ้รกิารดว้ยเชน่กัน 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
���� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Holiday Inn Lille - Ouest Englos, Lille, France หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ี�หก เมอืงลลี - เมอืงปารสี - ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษ ีกลานเดอควดี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ลา วลัล ีวลิเลจ 

เอาทเ์ล็ท                      (B/L/-)  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง 40 นาท)ี เมอืงหลวงของ ประเทศฝรั�งเศส เมืองที�มี
มนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที�นักทอ่งเที�ยวอยากมาเยอืนมากที�สดุ ปัจจบุันเมอืงปารสีเป็นหนึ�งในศนูยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที�ลํ5าสมัยแห่งหนึ�งของโลก ที�ทรงดว้ยอทิธิพลของการเมือง การศกึษา ความบันเทงิ สื�อ แฟชั�น 
วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหเ้มอืงปารสีเป็นหนึ�งในเมอืงที�สําคัญที�สดุแหง่หนึ�งของโลกหรอืเมอืงที�ใครก็ตา่งใฝ่ฝันถงึ 
นําทา่นเดนิทางสู ่ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษ ีกลานเดอควดี (Grain De Cuir Shop) ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นม
ชั 5นนําราคาถกู อาทเิชน่ Rimowa, Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, Coach, Lancel, Karl Lagerfeld, 
Lacoste, Guess 

กลางวนั  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่น เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) สรา้งขึ5นตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี� 14 หากจะ
เรยีกพระราชวังแห่งนี5ว่าสมบูรณ์แบบที�สุดในโลกก็คงไม่ผดินัก เนื�องจากถูกสรา้งขึ5นดว้ยหนิอ่อนสขีาวทั5งภายในและภายนอก
ตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทั5งจติรกรรมฝาผนัง รปูปั5น รปูแกะสลักและเครื�องเรอืน ที�ใชเ้งนิมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง นํา
ทา่นเขา้ชม หอ้งตา่งๆภายในพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง, ทอ้งพระโรงที�ตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล
, หอ้งเมอควิรี�, หอ้งกระจก ที�มคีวามยาวถงึ 73 เมตร เป็นหอ้งที�พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราช
แหง่กรงุศรอียธุยา เคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี� 14 แหง่ประเทศฝรั�งเศสครั5งในอดตีกาล อกีทั5งยังเป็นหอ้งที�ใชสํ้าหรับจัด
งานเลี5ยงและเตน้รําของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี� 16 ชมหอ้งบรรทมพระราชนีิที�ตกแต่งอย่างงดงาม, 
ภาพเขียนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลียนที�ยิ�งใหญ่, หอ้งวีนัสสําหรับเหล่าคณะราชทูตที�เดนิทางมาไดพ้ักก่อนเขา้เฝ้า 
รวมทั5งยังเคยเป็นที�พักของราชทตูสมัยสมเด็จพระนารายณม์หาราชแหง่กรงุศรอียธุยา สิ�งที�ทําใหห้อ้งนี5แตกตา่งจากหอ้งอื�นๆคอืบน
เพดานมีภาพเขียนที�แสนงดงามทรงคุณค่า และหอ้งไดอาน่าสําหรับพักผ่อนหลังพธิีสําคัญๆ ผนังทั5งสองดา้นจะเต็มไปดว้ย
ภาพวาดเทพไีดอาน่าที�ขนานนามว่า “เทพีแห่งการล่าสัตว”์ เป็นตน้ อีกสว่นหนึ�งที�มองขา้มไม่ไดนั้�นคือ สวนแวรซ์ายส ์ที�ถือว่า
ยิ�งใหญ่และงดงาม ผลงานชิ5นเอกของนักแต่งสวนชื�อดังทั�วโลกนามว่า “เลอโนทด”์ มีพื5นที�ถงึ 14,820 เอเคอร ์มีแมก้ระทั�ง
ทะเลสาบจําลอง มรีปูปั5นของสัตวน์านาชนดิและเทพเจา้กรกีตามจดุตา่งๆ และยังมสีวนดอกไมท้ี�จะผันเปลี�ยนไปตามแตล่ะฤดูกาล 
จงึทําใหก้ารมาเยอืนยังพระราชวังแวรซ์ายจงึเปรยีบเสมอืนการมาเยอืนยัง “วมิานแห่งจกัรพรรด”ิ ที�นับเป็นมรดกโลกตะวันตก
โดยแทจ้รงิ ไดร้บัการขึHนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เม ื�อปี ค.ศ. 1979 ** รอบ
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ของการเขา้ชมอาจเปล ี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิlไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ�งใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เน ื�องจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบั
ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัHงหมด ท ัHงน ีHทางบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท (La Vallee Village Outlet) เอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมให ้
เลือกมากมาย เชน่ 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 และอื�นๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นเลอืกซื5อสนิคา้ตามอัธยาศัย 

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ี�ยว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนํา ** 
���� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Hotel Ibis Styles Paris CDG Airport Roissy, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี�เจ็ด เมอืงปารสี - ลอ่งเรอืบาโตมุช ชมหอไอเฟล - หอไอเฟล - จตุัรสัทรอคคาเดโร่ - ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตุัรสั
คองคอรด์ - ถนนช็อง เซลเีซ - จตุัรสัชารล์ เดอ โกล - ประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล - สะพานอ
เล็กซานเดอรท์ ี� 3 - โรงอุปรากรปาแลการน์เีย - ย่านเลอ มาเร่ส ์- มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์- สวนและพระราชวงัลุกซ็
องบูร ์- พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- หา้งแกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์                 (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่าน ลอ่งเรอืบาโตมุช ชมหอไอเฟล (Bateaux Mouches River Cruise) ที�ไหลผ่านใจกลางเมืองปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝั�งแมนํ่5าแซน เป็นอกีหนึ�งประสบการณ์ที�น่าประทับใจ ** 
รอบของการลอ่งเรอือาจเปล ี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิlไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เน ื�องจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบั
ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัHงหมด ท ัHงน ีHทางบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั ** 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ที�โดดเด่นสูงตระหง่านคู่เมืองปารีส ดว้ยความสูงถงึ 
1,063 ฟตุ หรอืสงูเทา่กับตกึ 81 ชั 5น สรา้งขึ5นในปี ค.ศ. 1889 ที�บรเิวณ จตุัรสัทรอคคาเดโร ่(Trocadéro) สรา้งขึ5นเพื�อใชเ้ป็น
สัญลักษณข์องงานแสดงสนิคา้โลก ในปี ค.ศ. 1889 (Exposition universelle de Paris de 1889) เพื�อแสดงถงึความยิ�งใหญข่อง
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ประเทศฝรั�งเศส ความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร ์และความสวยทางศลิปะสถาปัตยกรรม หอคอยสงูงดงามแหง่นี5
เป็นดาวเดน่ที�สรา้งความประทับใจแกผู่ร้ว่มงาน ซึ�งตอ่มาไดรู้จั้กในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสญัลักษณข์องเมอืงปารสี  
นําทา่น ผา่นชม โดยรอบเมอืงปารสีเริ�มจาก ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตุัรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ที�พระเจา้
หลยุสท์ี� 16 และพระนางมารอีังตัวเนต ถกูตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวัิตฝิรั�งเศส  
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนช็อง เซลเีซ (Champs Elysees) ตั5งอยูเ่ขตที� 8 ของเมอืงปารสี เป็นหนึ�งในถนนที�มีชื�อเสยีงโด่งดังใน
ประเทศฝรั�งเศส สวรรคข์องนักชอ้ปปิ5ง ยา่นศนูยก์ารคา้ระดับพรเีมยีม แหลง่รวมสนิคา้แบรนดดั์งระดับโลกทกุแบรนด ์รา้นอาหารที�ม ี
ความหรหูราและอกีมากมายที�สรา้งความตื�นตาตื�นใจตลอดสองขา้งทาง ถอืวา่เป็นยา่นธุรกจิที�สําคัญของเมอืงปารสี ยา่นการคา้ที�มี
คา่เชา่ที�แพงที�สดุในโลก คา่เชา่ประมาณ 1.5 ลา้นดอลลารส์หรัฐตอ่ปีตอ่เนื5อที�ประมาณ 93 ตารางเมตรเทา่นั5นและยังถกูจัดอันดับ
ใหเ้ป็นถนนที�สวยที�สดุในโลก คําวา่ "ชอ็ง เซลเีซ" มาจากคําวา่ “ทุง่เอลเิซยีม” จากเทพปกรณัมกรกีในภาษาฝรั�งเศส ในอดตีเคย
เป็นทอ้งทุง่และสวนธรรมดาในเมอืงปารสีเทา่นั5น เมื�อปี ค.ศ.1616 พระราชนีิ มาร ีเดอ เมดชิ ิทรงมพีระประสงคใ์นการขยายพื5นที�
ของสวนหยอ่มในพระราชวังตยุเลอร ีใหก้วา้งออกไปมคีวามประสงคใ์หอ้อกแบบเป็นถนนที�มตีน้เกาลัดขนาดใหญตั่5งอยูร่ะหวา่งสอง
ขา้งทางมากถงึ 588 ตน้ ซึ�งตอ่มาในปี ค.ศ. 1724 ถนนชอ็ง เซลเีซ ถกูตัดเสน้ทางใหเ้ชื�อมตอ่กับ จตุัรสัชารล์ เดอ โกล (Place 
Charles de Gaulle) หรอืเป็นที�รูจั้กกันในนาม "จัตรัุสแหง่ดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยูท่างทศิตะวันตกของถนนช็อง เซลี
เซ ประตชูยัแหง่นี5สรา้งขึ5นเพื�อเป็นการสดดุวีีรชนทหารกลา้ที�ไดร้่วมรบเพื�อประเทศฝรั�งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ�งในสงครามนโป
เลยีน และในปัจจบุันยังเป็นสสุานของทหารนรินามอกีดว้ย ประตชูยันี5เป็นสว่นหนึ�งของ "แกนกลางอันเกา่แก"่ (L'Axe historique) 
ซึ�งเป็นถนนเสน้ตรงจากสวนพพิธิภัณฑล์ูฟวรไ์ปยังชานเมืองปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมียุวชน
เปลอืยชาวฝรั�งเศสกําลังตอ่สูก้ับทหารเยอรมัน เต็มไปดว้ยเคราและใสเ่กราะเป็นสัญลักษณ์เพื�อเป็นการปลุกใจ และเป็นอนุสรณ์
สถานจนกระทั�งสงครามโลกครั5งที� 1 สัญลักษณแ์หง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซ ์ในปี 1805 โดยเริ�มสรา้ง
ขึ5นในปี ค.ศ. 1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836 ที�ม ีประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล (Arc de 
triomphe de l'Étoile) หรอืที�รูจั้กกันในชื�อ ประตชูยัแหง่ประเทศฝรั�งเศส เป็นอนุสรณส์ถานที�สําคัญในเมอืงปารสี ตั5งอยู ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่น ผา่นชม สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี� 3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้พาดผา่นแม่นํ5าแซน เชื�อมต่อ
ทั5งสองฝั�งแมนํ่5าดา้นฝั�งหอไอเฟลกบัฝั�งชอ็ง เซลเีซเขา้ดว้ยกัน โดยไดถ้กูกลา่วขานวา่เป็นสะพานที�ประดับประดาไปดว้ยงานศลิปะ
ชั 5นเลศิ และหรหูราที�สดุในเมอืงปารสี โดยในปัจจบุันไดข้ึ5นทะเบยีนเป็นอนุสรณส์ถานทางประวัตศิาสตรแ์หง่ประเทศฝรั�งเศส 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ โรงอุปรากรปาแลการน์เีย (Palais Garnier) หรอืที�เรยีกกันว่า โรงอุปรากรแห่งเมืองปารีส 
ถอืเป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟื5นฟสูสไตลบ์าโรกที�เป็นชิ5นเอกในยคุปลายทศวรรษที� 18 การตกแตง่แมจ้ะใหค้วามรูส้กึหรูหรา 
หากก็แฝงไวด้ว้ยบรรยากาศภายในมคีวามลกึลับน่าคน้หาเสมอืนหลงเขา้มาในบทประพันธเ์รื�อง Phantom of the Opera ปัจจบุัน
ยังคงมกีารแสดงบัลเลต่ห์รอืโอเปรา่อยู ่ 
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเลอ มาเรส่ ์(Le Marais) ที�ไดรั้บการเรยีกขานวา่เป็นยา่นที�เกา่แก่ที�สุดในเมืองปารีส ตามทอ้งถนนและ
อาคารบา้นเรอืนในละแวกนี5ยังคงใหค้วามรูส้กึเสมอืนฝรั�งเศสในยคุกลาง แมจ้ะยังคงบรรยากาศและความเก่าแก่ไวอ้ย่างครบถว้น 
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หากก็มกีารผสมผสานความเจรญิไวอ้ยา่ลงตัว ไมว่่าจะเป็น รา้นอาหารฝรั�งเศสแบบดั5งเดมิ รา้นเบเกอรี�โฮมเมดตกแต่งสวยงาม
น่ารัก รา้นแฟชั�นนําสมัย รา้นขายของแนวโบราณสําหรับนักสะสม ที�สําคัญยังสามารถเดนิจากถนนเสน้นี5เพื�อเดนิทางไปเที�ยวชม
หอศลิป์ พพิธิภัณฑม์ากมาย  
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์(The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรอืที�รูจั้กกันใน
นาม มหาวหิารพระหฤทัยแหง่มงมาทร ์ตั5งอยูใ่นยา่นมงมาทร ์(Montmartre) บนยอดเขาที�สูงที�สุดของเมืองปารีส ถงึจะเรียกว่า
มหาวหิารหากแตลั่กษณะคลา้ยกับปราสาทอันโออ่า่สขีาวมากกวา่ อกีทั5งรปูแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบโรมัน ไบแซนไทน ์ที�
ดวูจิติรบรรจงและมเีอกลักษณแ์ตกตา่งจากสิ�งกอ่สรา้งอื�นๆในยคุเดยีวกัน ที�นอกจากจะเป็นสถานททีอ่งเที�ยวหลักๆของเมอืงปารสี
แลว้ ยังนับเป็นอนุสาวรยีข์องทั5งการเมอืงและวัฒนธรรม โดยความขาวที�เห็นเกดิจากวัสดกุอ่สรา้งที�ทําจากหนิปนูประเภททราเวอร์
ทนีที�ทําใหค้งความขาวไดอ้ยา่งยาวนานและยังทนตอ่ภมูอิากาศตา่งๆไดอ้ยา่งด ีภายในหอ้งโถงใหญ่ถือว่าเป็นอีกหนึ�งจุดไฮไลท์
ของที�นี� ซ ึ�งเป็นภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคที�ใหญท่ี�สดุของฝรั�งเศส รวมไปถงึดา้นบนสุดที�มีลักษณะเป็นโมที� เป็นจดชมววิที�
สวยที�สดุแหง่หนึ�งของเมอืงปารสี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่น เขา้ชม สวนและพระราชวงัลกุซ็องบูร ์(Jardin du Luxembourg) หรอืที�รูจั้กกันในชื�อฝรั�งเศสวา่ ชารแ์ดง ดู ลุกซ็
องบรู ์เป็นสวนที�มขีนาดใหญ่เป็นอันดับที�สองของเมอืงปารสี ภายในเป็นที�ตั 5งของพระราชวังลุกช็องบูรท์ี�สวยงามมีพื5นที�กวา้งถงึ  
61 เอเคอร ์ชาวเมืองสว่นมากมักจะมาใชเ้วลาวันหยุดในการทํากจิกรรมครอบครัว ปิกนิก ผักผ่อน ไปจนถงึถงึการอาบแดด 
นอกจากความรม่รื�นของตน้ไมจํ้านวนมากแลว้ยังมกีารประดับประดาดว้ยรปูประตมิากรรมกว่า 106 ชิ5น ** รอบของการเขา้ชม
อาจเปล ี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิlไม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เน ื�องจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ย
แลว้ท ัHงหมด ท ัHงน ีHทางบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั ** 
นําทา่น ผา่นชม พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะที�มีชื�อเสยีง เก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งของโลก ตัว
อาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แตปั่จจบุันเป็นสถานที�ที�จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะที�ทรงคุณค่าระดับโลกเป็น
จํานวนมาก กว่า 35,000 ชิ5น เชน่ ภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the 
Rocks  ผลงานอันโดง่ดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี รปูปั5น The Victory of Samothrace หรอื รปูปั5นเทพวนัีส (Venus de Milo) มี
ทั 5งรปูปั5นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี� (Mummy) หรอืรอ่งรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑ์
ลฟูรจ์ะสรา้งเป็นรปูทรงพรีะมดิที�สรา้งขึ5นจากกระจกเป็นอกีจดุยอดนยิมที�นักทอ่งเที�ยวตอ้งไปถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ และเป็นฉากที�มอียู่
ในภาพยนตรเ์รื�อง The Da Vinci Code ซึ�งพพิธิภัณฑล์ฟูร ์นอกจากจะมกีารตั5งแสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมีนิทรรศการชั�วคราว
ตา่งๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ทําใหพ้พิธิภัณฑล์ฟูรเ์ป็นสถานที�มนัีกทอ่งเที�ยวมาเยอืนปีละเกอืบ 10 ลา้นคน  
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นําทา่นเดนิทางสู ่หา้งแกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) สวรรคข์องนักชอ้ปปิ5งสนิคา้แบรนดเ์นมชั 5นนํารุ่นใหม่
ลา่สดุ New Collection !! จากทั�วทกุมมุโลก รวบรวมอยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางเมอืงปารสีแหง่นี5 หรือท่านสามารถเลือก
ซื5อสนิคา้ของสวสิฯจากรา้น Bucherer รา้นดังของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ที�มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางเมืองปารีส โดยมีสนิคา้
มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครื�องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี�หอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ี�ยว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนํา ** 
���� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Hotel Ibis Styles Paris CDG Airport Roissy, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัท ี�แปด เมอืงปารสี - ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ั�งเศส - ท่าอากาศยานนานาชาติ

สวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                    (B/-/-) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ั�งเศส เพื�อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนื
ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซื5อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

12.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เที�ยวบนิที� 
TG931 (เท ี�ยวบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
 
วนัท ี�เกา้  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 
06.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเท ี�ยวบนิ 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ั�ว 

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 

 
** อตัรานีH ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น (หากม)ี ** 

 
** อตัรานีH ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเท ี�ยว ประเทศฝร ั�งเศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

สาํหรบัการยื�นวซีา่แบบหมูค่ณะ จาํเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพื�อ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทําการ (บาง
กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัHงน ีHข ึHนอยูก่บัจาํนวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้
หนงัสอืเดนิทางเพื�อเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจาํเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธ

ผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัทําการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลาํดบัตอ่ไป จากน ัHนระยะเวลาคงเหลอืกอ่น
วนัเดนิทางไมเ่พยีงพอสาํหรบัยื�นวซีา่คร ัHงใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเง ื�อนไข ทุกกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทั

ดําเนนิการขอวซีา่ให ้รวมไปถงึ กรณีที�ทา่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพื�อดําเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย 
ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดทุ้กกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

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

 
** หากทา่นที�ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั�ว เคร ื�องบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ท ี�ทกุคร ัHงกอ่นทาํการออก

บตัรโดยสารเน ื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปล ี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** อตัราคา่บรกิารนีH จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 15 ทา่น ข ึHนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กําหนด ทางบรษิทั
ฯ ขอสงวนสทิธิlในการเล ื�อนการเดนิทาง หรอืเปล ี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มข ึHน เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกําหนด ไมว่า่เหตุผลใดเหตุผลหนึ�ง และ ไมว่า่ม ืHอใดม ืHอ
หนึ�ง ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิ�มเตมิขณะมืHออาหาร เน ื�องจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะม ี

ขอ้จาํกดัเร ื�องของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมี�ก ึ�งสาํเร็จรูป เทา่น ัHน กรณีที�
ทา่นมคีวามประสงคท์ ี�จะส ั�งเมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นนีHดว้ยตนเอง **  

 
** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมที�สถานที�ดงักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์

ทางบรษิทัอาจจาํเป็นตอ้งปรบัเปล ี�ยนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปล ี�ยนได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิlไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิ�งใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เน ื�องจากเง ื�อนไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทาง

ที�จะตอ้งเป็นไปตามกาํหนดการเทา่น ัHน ** 
 

** การเดนิทางทอ่งเท ี�ยวในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จาํเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพื�อเขา้ถงึสถานที�บางจดุ และ อาจเป็นระยะทางที�คอ่นขา้งไกลจาก
จดุที�รถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อุปกรณ์ เชน่ รองเทา้ท ี�สามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มสาํหรบัการ

เดนิทาง เพื�อประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอายุ และ ผูโ้ดยสารที�ใชร้ถเข็น ทา่นจาํเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย 
เพื�อคอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานที�บางจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิlไมส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิ�งใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัHงหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีHรวม 
� คา่บัตรโดยสารโดยเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั 5นประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลื�อน เปลี�ยนวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้
� คา่ภาษีนํ5ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ
ได ้ทา่นละ 2 ชิ5น โดยมนํี5าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิ5น ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิ5น 7 ก.ก. 1 ชิ5น รวม 30 ก.ก.)  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที�ระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
� คา่โรงแรมที�พักระดับมาตราฐานตามที�รายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีที�โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีาน
เทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามรายการที�ระบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิE ในการปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พักไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคัญ 
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี5แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ หรือ ผ่านชม ทั5งนี5ขึ5นอยู่กับความ
เหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์รงิอกีครั5ง  
� คา่อาหารตามที�รายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื5อประกันเพิ�มเพื�อคุม้ครองสขุภาพกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีHไมร่วม 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทกุครั5ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
���� คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 21 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
���� คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 27 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
���� คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 6 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัHงหมด ตามธรรมเนยีม 54 ยูโร (EUR) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,890 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก
อายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัHงน ีHทา่นสามารถใหม้ากกวา่น ีHไดต้ามความเหมาะสมและความ
พงึพอใจของทา่น 
� คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเท ี�ยว ประเทศฝร ั�งเศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ข ึHนอยูก่บัอตัราแลกเปล ี�ยนเงนิตรา และ 
คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีHขอความกรณุาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัท ี�ย ื�นเอกสาร 
สแกนนิHว กบัเจา้หนา้ท ี�ของบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ท ี�ไปดูแล และ อํานวยความสะดวกในวนัน ัHน) 
 

เงื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยว กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอยา่งเชน่ ท่านทําจองวันที� 1 กรุณาระเงินมัดจํา สว่นนี5ภายในวันที� 3 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั5น โดยระบบจะยกเลกิ
อัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที�กําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเชค็ที�วา่ง
และทําจองเขา้มาใหมอ่กีครั5ง กรณีที�คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการใหส้ทิธิEลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ที�ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื�องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี�นั�งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเที�ยว กรณุาชาํระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทั5งหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเที�ยวไมช่าํระเงนิ หรอื ชาํระ
เงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัHง กรณีที�อยู่
ในชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ที�ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาที�กําหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์5นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี5 วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 8.30น.–
17.30 น. และ วันเสาร ์เวลา 8.30น.–12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั5นๆถือว่าเป็นวันหยุดทํา
การของทางบรษัิท 
 

เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเที�ยว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื�อน หรือ เปลี�ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที�ยว (ผูม้ีรายชื�อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพื�อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์
อักษรเทา่นั5น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทั5งสิ5น 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยว (ผูม้รีายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาที�บรษัิท
อยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพื�อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้ม
หลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทั5งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บ
มอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี5 
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2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ข ึHนไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัHงหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนั
หนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิlในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีที�มคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกว่ากําหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิlในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ท ี�เกดิข ึHนจรงิท ัHงหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิlในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัHงหมด 
** ทั5งนี5 ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที�ชาํระแลว้เนื�องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ การ
สํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื5อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั5งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี5 จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ5นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที�กําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิEในการยกเลกิ เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ�มขึ5น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี�จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที�ลกูคา้ดําเนนิการยื�นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไมค่นืคา่ทัวรท์ี�ลกูคา้ชาํระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง ยกเวน้ในกรณีที�วี
ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี5ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที�เกดิขึ5นจรงิทั5งหมด โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนึ�งได ้และ หากสามารถคืนได ้
(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี5 วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 8.30 น. - 
17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 8.30 น.-12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั5นๆถือว่าเป็นวันหยุดทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มูลสําคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื�องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชั 5นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ�งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ
จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี�ยว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการเรยีก
เก็บคา่บรกิารเพิ�มตามจรงิที�เกดิขึ5นจากนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า  
3. กรณีที�มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ5นมากกว่ากําหนด หรือหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิEในการ

ปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยที�พักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยโุรปที�มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดั5งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบนํ5า ซึ�งขึ5นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั5นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 
 

ขอ้มูลสําคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ที�ทา่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จาํเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ ื�นรบัคํารอ้งขอวซีา่ เพื�อสแกนลายนิHวมอืทุกทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทั5งนี5ขึ5นอยู่กับ

จํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคัญ  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิEในการยื�นวซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือ

ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั5น หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยื�นวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื�อกจิธรุะสว่นตัว
ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึ�งอาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึ�งอาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่น
ระหวา่งการพจิารณาที�สถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตั5งแตขั่5นตอนการจอง หรอื กอ่นชาํระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที�
ทา่นสะดวกจะยื�นวซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครั5ง หากมคีวิยื�นวา่งชว่งที�ทา่นสะดวก แผนกวีซา่จะดําเนินการใหด้ีที�สุดที�จะชว่ย
อํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่5งนี5 การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซื5อ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายที�เร็วขึ5น หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึ5น  
3.2 การยื�นแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีHยงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัHงหมด ** 
ประเทศที�ทา่นสามารถเลอืกซื5อบรกิารพเิศษนี5ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ั�งเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นั5น  
** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท ี�เป็นกรณีพเิศษอกีคร ัHง อาจมกีาร
เปล ี�ยนแปลง ** 

4. กรณีที�ทา่นไมส่ามารถยื�นวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยื�นกอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งที�ทางบรษัิทจะเริ�มดําเนนิการ
จัดเตรยีมเอกสารเพื�อขอยื�นวซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นั5น) และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ
ก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ5นตามจรงิทั5งหมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั�ว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด แตว่ซีา่ยังไม่
ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนื�องจากทา่นดําเนนิการยื�นวซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีที�ท่านตอ้งการ
ยื�นกอ่นคณะ แตค่ณะที�ทา่นเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพํานักใน
ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที�ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี5 ท่าน
จําเป็นตอ้งดําเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยที�สดุคณะไมส่ามารถเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไม่สามารถชดเชย
คา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งทกุกรณี  



 

 

 

Z-ZFRA02_ยโุรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยี�ยม ฝรั�งเศส [หลงรักสี�ดนิแดน] P. 17 

 

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิ�วไปคอื 15-20 วันทําการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทั5งนี5 ขึ5นอยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนั5นๆ ซึ�งหากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเที�ยว ที�มผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากที�ผูส้มัครไดทํ้าการยื�นขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง
ขั5นตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทั5งสิ5น ดังนั5นหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพื�อเดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ เพื�อ
วางแผนลว่งหนา้ กรณีที�ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขั5นตอนการพจิารณาวีซา่ 
อาจทําใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นั�นหมายถงึจะตอ้งชําระคา่ธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทั5งหมด โดย
คํานงึถงึระยะเวลาที�เหลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครั5ง หรอื หลายครั5ง (Multiple) ที�ยังไมห่มดอาย ุไมช่าํรดุ และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุม่ประเทศ
เชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์ี�วีซา่เชงเกน้ฉบับนั5นๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเที�ยวกับคณะนี5 
สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นั5นถกูใชม้าแลว้ตามเงื�อนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนั5นๆมากที�สุด มาก่อน
แลว้อยา่งนอ้ยหนึ�งครั5ง หากไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการไมรั่บผดิชอบเกี�ยวกับความเสยีหาย 
และ คา่ใชจ้า่ยที�จะเกดิขึ5นในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที�ทา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางที�สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั5ง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเที�ยวเทา่นั5น โดยจะตอ้ง
อยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุันที�มอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิที�อนุมัตโิดยระบุวันที�สามารถพํานักใน
ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดที�อนุมัตใินหนา้วีซา่ ทั5งนี5 ขึ5นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั5ง กรุณาสง่หนา้วีซา่และหนา้ที�มีการ
ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที�ตรวจสอบเพื�อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื�อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิEในการไมรั่บผดิชอบเกี�ยวกบัความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยที�จะเกดิขึ5นในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้
เนื�องจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวีซา่ 
สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน
กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ�งขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมอืในสว่นนี5เพื�อใหก้ารยื�นคํารอ้งใน
ครั5งตอ่ๆไปสะดวกมากขึ5น ทั5งนี5ขึ5นอยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที�สถานทตูเป็นสําคัญ 

11. การที�วซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรอืไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กี�วัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดทั้5งสิ5น 
เพราะเนื�องจากมเีอกสทิธิEทางการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เก ี�ยวกบัเอกสารทางราชการที�จาํเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศที�ออกจากสาํนกังานเขต หรอื 
อําเภอ ท ี�อาศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสาํคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยื�นคํารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทูต
ตอ้งการ เอกสารที�แปลเรยีบรอ้ย จาํเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัHน ซึ�งจะมคี่าใชจ้า่ยเพิ�ม 
ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนีH จาํเป็นที�สดุ สาํหรบัเด็กที�อายุตํ�ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 
(เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนีH ลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิlไมส่ามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีHใหท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่าํเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั
ยนิดอํีานวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ที�จองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซื5อตั�วเครื�องบนิแยกเอง) ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรียมหลักฐานการ
จอง ตั�วเครื�องบนิ โรงแรมที�นอกเหนือจากคณะ ที�ทา่นพํานักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันที�ทา่นเดนิทาง ไป และ 
กลับ เพื�อใชใ้นการประกอบการยื�นขอวีซา่ใหค้รบตามเงื�อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่
สามารถยื�นขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงื�อนไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิเนื�องจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยื�น
ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิสว่นนี5 หรอื สว่นใดสว่นหนึ�งดว้ยตนเองทั5งหมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึ
กรณีที�ในวันนัดหมายเพื�อยื�นขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยื�นขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป
ตามเงื�อนไขการยกเลกิทั5งหมด  

14. กรณีที�ทา่นมแีผนการเดนิทางที�จะเดนิทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี5 และ ท่านมีความประสงคข์อวีซา่เชงเกน้ใหค้รอบคลุมวัน
เดนิทางในทรปิสดุทา้ย ทา่นจําเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ที�ใหท้ราบตั5งแตขั่5นตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ที�ชว่ยอํานวยความสะดวกใหก้ับ
ทา่นอกีครั5ง กอ่นตั5งแตขั่5นตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตั�วเครื�องบนิ จําเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตั5งแต่
ขั 5นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื�อเตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถ้กูตอ้ง ครอบคลมุ และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื�นขอวีซา่ในควินัด
หมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงื�อนไข (ขอ้ 3) และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิเนื�องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยื�นขอวีซา่แบบหมู่
คณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิสว่นนี5 หรอื สว่นใดสว่นหนึ�งดว้ยตนเองทั5งหมดไมว่า่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีที�ในวันนัด
หมายเพื�อยื�นขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยื�นขอได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงื�อนไข
การยกเลกิทั5งหมด 

 

ขอ้มูลสําคญัเกี�ยวกบั สายการบนิ ที�ทา่นควรทราบ 
1. เกี�ยวกับที�นั�งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิEในการเลือกที�นั�งบนเครื�องบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากที�สดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางที�มาดว้ยกัน ไดนั้�งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากที�สดุเทา่ที�จะสามารถทําได ้
2. กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขั5นตอนการจอง กรณีที�แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเพื�อชาํระกับเมนูใหมท่ี�ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. บางสายการบนิอาจมเีงื�อนไขเกี�ยวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครื�องแตกตา่งกัน ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาตขิองแตล่ะสาย

การบนิที�กําลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่
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เงื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรนี์5สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั5น 
2. ทัวรนี์5ขอสงวนสทิธิEสําหรับผูเ้ดนิทางที�ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี5าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นั5น กรณีที�ทา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี5าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว โดยไม่
มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื�นๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทั5งฝั�งประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดที�จะเกดิขึ5นในสว่นนี5 ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

3. ทัวรนี์5เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทั5งหมด หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือ
ทั5งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั5งหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง เลขที�วีซา่ 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจําหรอืสว่นที�เหลอืทั5งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 
วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั5งนี5 ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ5นของนักทอ่งเที�ยวที�ไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี5คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั5น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการปรับราคา
คา่บรกิารเพิ�มขึ5น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่ภาษีนํ5ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ ที�ทําใหต้น้ทนุสงูขึ5น 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อีํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของ
บรษัิทกํากับเทา่นั5น 

9. นักทอ่งเที�ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสัิยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุี�เกี�ยวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุัตภิัยที�ไมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที�
บรษัิทยังไมไ่ดช้าํระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นั5น 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ5นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ5น และรวมกันทกุชิ5นไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั5น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิ
เทา่นั5น 

11. สิ�งของที�มลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบนิเทา่นั5น 

12. คณะทัวรนี์5 เป็นการชาํระคา่ใชจ้า่ยทั5งหมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิทที�ไดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ�งบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที�ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั5นๆ กรณีที�ทา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ�ง ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิขึ5นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
ที�เกดิขึ5นจรงิทั5งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที�เกดิเหตกุารณนี์5ขึ5น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ที�จองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซื5อตั�วเครื�องบนิแยกเอง) ในวันเริ�มทัวร ์(วันที�หนึ�ง) ท่านจําเป็น
จะตอ้งมารอคณะเทา่นั5น ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีที�ไฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่คณะ และ ยืนยันเดนิทาง 
ทา่นจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานที�ทอ่งเที�ยวที�คณะอยูใ่นเวลานั5นๆ กรณีนี5 จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้า่ยที�ใชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทั5งหมดเทา่นั5น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไมส่ามารถชดเชย หรือ ทดแทน หาก
ทา่นไมไ่ดท้อ่งเที�ยวเมอืง หรอื สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ สถานที�หนึ�ง ทกุกรณี เนื�องจากเป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกับตัวแทนแลว้ทั5งหมด 

14. รปูภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พื�อประกอบการโฆษณาเทา่นั5น  
15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลที�มคีดคีวาม คําสั�งศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทกุกรณี รวมไปถงึกรณีที�เคยรับรอง หรอื คํ5าประกัน 

หากทา่นไมแ่น่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองที�กระทรวงการตา่งประเทศ หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ 
วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งไดท้กุกรณี 

16. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ตั 5งครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพื�อตรวจสอบอายคุรรภท์ี�แน่นอน กับ วันที�เดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ท่านจําเป็น
จะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายคุรรภท์ี�ชดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ่ หาก
อายคุรรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไมส่ามารถเดนิทางโดยเครื�องบนิไดท้กุกรณี หากทา่นตั5งครรภแ์ละไมแ่จง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจ
พบ สายการบนิมสีทิธิEปฏเิสธไมใ่หท้า่นเดนิทาง  
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การเตรยีมเอกสาร เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศฝร ั�งเศส 
1. .  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ตํ�ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัHน) 
2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพื5นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ํ5ากับ

วซีา่ประเทศอื�นๆที�เคยไดรั้บ เทา่นั5น หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัHงชนดิมสี ีและ ชนดิใส 
3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซน็รับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเริ�มงาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุื�อประเทศ ไม่
จําเป็นตอ้งระบชุื�อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ที�มหัีว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ที�อยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที�เป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชี5แจงตนเองเกี�ยวกับหนา้ที�การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตทั่5งนี5 อยูท่ี�ดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที�รับยื�นเทา่นั5น  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัท ี�นดัยื�นวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชื�อ-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัHน กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ท ี�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัHน กรณุาจัดเตรยีมดังนี5 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัHน อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ี�นดัยื�นวซีา่ ** 
** ผูท้ ี�ประกอบอาชพี มหีนา้ท ี�การงาน จาํเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ื�นแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึ�งหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ท ี�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ - เปลี�ยนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํ�ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิ�มเตมิกรณีเป็นเด็กอายุตํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึ�ง ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทั5งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จาํเป็นตอ้งเก ี�ยวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัHน บดิา , มารดา , บุตร , พี� , นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จาํเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจาํเป็นตอ้งยื�นเอกสารสาํคญัดงัน ีH ** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัHน โดยระบุชื�อเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน
รับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ี�นดัยื�นวซีา่ ** โดยสะกด ชื�อ-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง
ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัHน อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ี�นดัยื�นวซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้ ัHงผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเง ื�อนไข เจา้หนา้ท ี�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัHน เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพื�ออา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 
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แผนที�การเดนิทาง เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศฝร ั�งเศส 
 สถานที� : ศูนยย์ ื�นคํารอ้งขอวซีา่ฝร ั�งเศส TLS contact Center อาคารสาธรซติ ีH ทาวเวอร ์ช ัHน 12 
 การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั ท ี�ตกึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทบัตราที�จอดรถ 
   : ขนสง่สาธารณะ BTS ลงสถาน ีชอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนั5นเดนิชดิซา้ยตามทางเดนิลอยฟ้าขา้มแยก

สาธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบ้ันไดทางลงมุง่หนา้สูถ่นนสาทร จากนั5นเดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะ
พบอาคารสาธรซติี5 ทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามอืของทา่น  
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบืHองตน้ เพื�อขอยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศฝร ั�งเศส 

1. ชื�อ - นามสกลุ ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ชื�อ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลี�ยน) ................................................................................... 

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

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

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

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

วันที�ออก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานที�ออก ............................................................. 

8. ที�อยูปั่จจุบนั(ที�พกัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

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

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

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบุอาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

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

11. ชื�อสถานที�ทาํงาน/สถานศกึษา และที�อยู ่................................................................................. 

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

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

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ที�เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั 5งแตวั่นที� .................. ถงึวันที� ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั 5งแตวั่นที� .................. ถงึวันที� ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั 5งแตวั่นที� .................. ถงึวันที� ...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ื�นออกคา่ใชจ้่ายให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชื�อบคุคลที�เดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 
 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 
ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนที�สุดเพื�อ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัHน ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอาํนวยความ
สะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัHน ** 


