
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�หนึ�ง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ฮาห์น                     (-/-/-) 
$%.%% น. ขอเชิญคณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั�น 4 

ประตูทางเขา้หมายเลข - เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ที$ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
อาํนวยความสะดวกตลอดขั�นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพื$อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

$-.80 น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ฮาห์น เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน 
Thai Airways เที$ยวบินที$ TG<$% (เที�ยวบินตรง)  

** ใช้เวลาบนิประมาณ B$ ชั�วโมง บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน ** 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาตแิฟรงก์เฟิร์ต ฮาห์น เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน 
- เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - โบสถ์เซนต์นิโคลาส - นํJาพุแห่ง
ความยุติธรรม - ศาลาว่าการเมืองแฟรงก์เฟิร์ตหลงัเก่า - เมืองโคโลญ - มหาวหิารโคโลญ                                 (-/-/D) 

05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตแิฟรงก์เฟิร์ต ฮาห์น เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน 
นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ N ชั�วโมง ** 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) เมืองที$ตั�งอยู่บนริมฝั$งแม่นํ� าไมน์ ประเทศเยอรมัน (Germany) 
เป็นเมืองที$มีประวติัต่อเนื$องอนัยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที$ซึ$ งกษตัริยแ์ละจกัรพรรดิหลายพระองคเ์คยใชเ้ป็น
สถานที$ประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบนั นอกจากนี�  เมืองแฟรงเฟิร์ตยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางของการคมนาคมการคา้
ของประเทศเยอรมนัและเป็นเมืองที$มีความรํ$ารวยมากที$สุดในสหภาพยโุรปอีกดว้ย ผ่านชม มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต 
(Frankfurt Cathedral) มหาวิหารศกัดิ8 สิทธิ8 ที$มีขนาดใหญ่ที$สุดแห่งเมืองแฟรงกเ์ฟิร์ต ถูกสร้างขึ�นแบบกอธิคในช่วง
ศตวรรษที$ 9: ซึ$ งในอดีตกาล มหาวิหารแห่งนี� ยงัใชเ้ป็นสถานที$ในการเลือกตั�งผูป้กครองแควน้แห่งโรมนัคริสตจกัร 
และเป็นสญัลกัษณ์แห่งศูนยร์วมจิตใจของชาวเยอรมนัตั�งแต่ศตวรรษที$ 9; เป็นตน้มา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาํท่านเดินทางสู่ จัตุรัสโรเมอร์ (Romer Square) เป็นหวัใจของเมืองเก่าเลก็ๆ เป็นสิ$งก่อสร้างประวติัศาสตร์ที$ยงัคง
หลงเหลือภายหลงัสงครามโลกครั� งที$สอง ที$บริเวณนี� ถูกทิ�งระเบิดจากฝ่ายพนัธมิตรเมื$อคืนวนัที$ == มีนาคม ค.ศ. 
9;?? อาคารบริเวณนี�ประกอบดว้ย โบสถ์เซนต์นิโคลาส (Old Nicholas Church) และอาคารยคุกลางลกัษณะกรอบ
ไมซุ้ง งานประติมากรรมงดงามนี� ชื$อ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ นํJาพุแห่งความยุติธรรม (Fountain of Justice) 
เป็นเทพธิดาแห่งความยติุธรรมชื$อจสัทิเตีย (Goddess Justitia) ตั�งอยูก่ลางจตุัรัส มือซา้ยถือตราชั$งแต่มือขวาถือดาบ ดู
น่าเกรงขาม ศาลาว่าการเมืองแฟรงก์เฟิร์ตหลงัเก่า (City hall / Rathaus) เป็นอาคาร : หลงัสร้างติดกนั ดา้นหนา้ของ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อาคารประกอบดว้ยรูปปั� นของจกัรพรรดิโรมนัอนัศกัดิ8 สิทธิ8  ? พระองค ์ตราเครื$องหมายของตระกูลขุนนาง และ
นาฬิกา 

** อิสระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที�ยว โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้คาํแนะนํา ** 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ = ชั$วโมง) เมืองสาํคญัริมแม่นํ�าไรน์ และเป็น

เมืองใหญ่อนัดบั ? ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั�งยงัเป็น
แหล่งผลิตนํ�าหอมออดิโคโลญ 4711 อนัลือชื$อ  

 นาํท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กบั มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) เริ$มก่อสร้างตั�งแต่ปี 9=?W แต่มีปัญหาใหต้อ้ง
หยดุพกัการก่อสร้างไป จึงตอ้งใชเ้วลากวา่หกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และสร้างเสร็จในปี 9WWX มหาวิหาร
โคโลญเป็นศาสนสถานของคริสตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก นบัเป็นวิหารที$ใหญ่และสูงที$สุดในโลกในสมยันั�น 
ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 9YZ เมตร กวา้ง W[ เมตร ยาว 9?? เมตร สร้างเพื$ออุทิศให้
นกับญุปีเตอร์ และพระแม่มารี ได้รับการขึJนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื�อปี 
ค.ศ. B<<f 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืJนเมือง) พเิศษ !! เมนูขาหมูเยอรมัน 
 � นําคณะเข้าสู่ที�พกั Wyndham Garden Gummersbach, Cologne, Germany หรือเทยีบเท่า 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�สาม เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน - ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ - หมู่บ้านกีธูร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์ - ล่องเรือชม

ความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกธูีร์น - เมืองอัมสเตอร์ดมั           (B/-/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ (Designer Outlet Roermond) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั$วโมง 
10 นาที) อิสระให้ท่านเลือกซื�อสินคา้แบรนด์เนมชั�นนาํอย่างจุใจ อาทิเช่น Gucci, Prada, Bally, Burberry, Calvin 
Klein, Guess, Superdry, Nike, Skechers, Diesel, Aemani, Clarks, Desigual, Kipling, Levi’s ฯลฯ   

** อิสระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที�ยว โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้คาํแนะนํา ** 
 

 
 
 
 
   
 

นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกธูีร์น (Giethoorn) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั$วโมง 10 นาที) หมู่บา้นในฝันที$ปราศจาก
ถนน ของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ใชก้ารโดยสารผ่านทางเรือบนคลองรอบหมู่บา้นเท่านั�น มีชื$อเสียง
เป็นที$รู้จกักนัดีในฐานะ "เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (Venice of Netherland) " จากการที$เป็นหมู่บา้นปราศจากถนน 
แต่ตอ้งเดินทางผ่านคลองซึ$ งมีความยาวราว Z.Y กิโลเมตร และมีสะพานเชื$อมเพื$อใชเ้ป็นทางเดินติดต่อกนัภายใน
หมู่บา้นกว่า 9WX สะพาน ซึ$ งกว่าจะมาเป็นหมู่บา้นแสนสวยที$เราเห็นอยู่ทุกวนันี�  ที$นี$ถูกคน้พบโดยชาวเมดิเตอร์เร
เนียนเมื$อปี 9=:X ในขณะนั�นมีซากเขาแพะกองอยูเ่ตม็ไปหมด จึงไดต้ั�งชื$อว่า " เกยเ์ธนฮอร์น " ซึ$ งหมายถึง เขาแพะ 
แต่เมื$อเวลาผา่นไปเรื$อยๆ กอ็อกเสียงเพี�ยนจนกลายมาเป็น " กีธูร์น " ในที$สุด ส่วนสาเหตุของแม่นํ�าทั�งหมดซึ$งอยูที่$นี$
ก็เล่าต่อกนัมาว่า เป็นเพราะในอดีตที$นี$เคยถูกใชเ้ป็นเหมืองขดุถ่านหินเลนมาก่อน และรูที$ถูกขดุนั�นก็กลายมาเป็น
ทางใหน้ํ�าไหลเขา้มา และคนในสมยัก่อนกใ็ชส้ายนํ�าเหล่านี� เป็นทางขนส่งถ่านหินเลนในที$สุด  
นาํท่าน ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Boat) (ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 3X นาที) 
** รอบของการล่องเรืออาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณทีี�เรือไม่สามารถล่องได้ ไม่ว่ากรณใีดกต็าม เช่น 
สภาพภูมิอากาศไม่เอืJออํานวย เรือปิดให้บริการกะทันหันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้กบัท่านได้ทุกกรณี เนื�องจากเป็นการชําระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อย
แล้วทัJงหมด ทัJงนีJทางบริษัทจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกค้า เป็นสําคญั ** 

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั$วโมง) เมืองหลวงของ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ตั�งอยูริ่มฝั$งแม่นํ� าอมัสเติล (Amstel) เริ$มก่อตั�งประมาณคริสตศ์ตวรรษที$ 9= ปัจจุบนัเป็นเมืองที$ใหญ่
ที$สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ที$สาํคญัแห่งหนึ$งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ช่วงคริสตศ์ตวรรษที$ 9Z ซึ$ งเป็นช่วงยคุทองของเนเธอร์แลนด ์ถึงแมเ้มืองอมัสเตอร์ดมัจะเป็นเมืองหลวงของประเทศ 
แต่ศูนยก์ลางของหน่วยงานรัฐบาลนั�นอยูที่$เมืองเฮก  

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
� นําคณะเข้าสู่ที�พกั Hotel Ibis Schiphol Amsterdam Airport, Amsterdam, Netherland หรือเทียบเท่า 

 
 

 
 

   
  
 
 
 
 
 
วนัที�สี� เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ - ล่องเรือหลงัคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิต

เบียร์ไฮเนเก้น - ย่านดัมสแควร์ - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - เมืองรอตเทอร์ดัม - บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส - ศาลาว่าการ
ประจําเมืองรอตเทอร์ดาม - เมืองแอนท์เวร์ิป ประเทศเบลเยยีม           (B/-/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่าน ล่องเรือหลงัคากระจก (Lover Boat) เพื$อชมบา้นเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวดตัชที์$สร้างมาตั�งแต่

ศตวรรษที$ 9Z ระหว่างล่องเรือผา่นบา้นเรือนแพที$อยูริ่มคลองที$มีอยูม่ากถึง =,YXX หลงั ผา่นชมเขตที$เก่าแก่ที$สุดของ
เมืองอมัสเตอดมั ชมตึกรามบา้นช่องที$ตั�งอยูริ่มคลองอนัมีเอกลกัษณ์ที$สวยงามแปลกตา ซึ$ งบา้นริมคลองเหล่านี� จะมี
ส่วนหนา้บา้นไม่กวา้งมากนกั และสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกบัเรอเนสซองส์ตวัตึกใชอิ้ฐแดงก่อแบบ
ไม่ฉาบปูน ตกแต่งเป็นภาพปูนปั� นเทพเจา้กรีกอยา่งสวยงาม และหนา้จั$วมีไมย้ื$นออกมา เพื$อแขวนลอกไวส้าํหรับขน
สิ$งของเขา้บา้นทางหนา้ต่าง เพราะหนา้บา้นแคบและประตูกเ็ลก็ ดูแปลกตาที$ไม่สามารถหาชมที$ใดได ้** กรณทีี�เรือ
ไม่สามารถล่องได้ ไม่ว่ากรณีใด เช่น สภาพภูมิอากาศไม่เอืJออํานวย เรือปิดให้บริการกะทันหันโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิoไม่คืนเงนิค่า ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ�ง ทุกกรณี เนื�องจากเป็นการชําระแบบเหมาจ่าย
กบัตัวแทนแล้วทัJงหมด **  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 นาํท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู ้
ชาํนาญตลอดจนขั�นตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีที$มีค่าที$สุด มีชื$อเสียงที$สุดในโลก ดว้ยผลงานที$มีชื$อเสียง
ไปทั$วโลก คือฝีมือการเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชยัมงกุฎเพชร “ โคอินอร์ ” ของสมเดจ็พระราชินี อลิซาเบ
ธแห่งประเทศองักฤษ ก็เป็นผลงานจากที$นี$ นาํท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก กบั โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น (Heineken 
Experience) ตน้กาํเนิดของเบียร์ไฮเนเกน้อยู่ที$เมืองอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั�งขึ�นในปี ค.ศ. 1864 
ปัจจุบนัไฮเนเกน้เป็นบริษทัผลิตเบียร์รายใหญ่ที$สุดอนัดบั 3 ของโลก เป็นเบียร์ที$มีคุณภาพและรสชาติดีที$สุดการันตี
ดว้ยรางวลัมากมาย ต่อมาโรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเกน้ไดปิ้ดตวัลง และถูกดดัแปลงเป็นพิพิธภณัฑใ์หน้กัท่องเที$ยวได้
เยี$ยมชมแทน โดยภายในจะจดัแสดงประวติัตั�งแต่ก่อตั�งโรงเบียร์แห่งนี� ขึ�นมา และจาํหน่ายของที$ระลึกเกี$ยวกบัเบียร์
ไฮเนเกน้ใหเ้ลือกซื�อมากมาย 
นาํท่านเดินทางสู่ ย่านดมัสแควร์ (Dam Square) เป็นลานกวา้งขนาดใหญ่ ที$มีสถานที$สาํคญัๆตั�งอยูม่ากมาย อยา่งมุม
หนึ$ งเป็นที$ตั�งของโบสถ์ใหม่ที$สร้างขึ�นในตอนปลายศตวรรษที$ 9? และผ่านการบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงจนถึง
สร้างใหม่ หลายต่อหลายครั� งจนมีความสวยงามน่าชมอย่างที$เห็นในปัจจุบนั บริเวณเดียวกยั คือ อนุสรณ์สถาน
แห่งชาต ิ(National Monument) เป็นรูปทรงกรวยสขาวสูงประมาณ ZX ฟุต สร้างขึ�นในปีค.ศ. 9;Y[ เพื$อเป็นอนุสรณ์
แก่ผูที้$เสียชีวิตในสงครามโลกครั� งที$ 

** อิสระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที�ยว โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้คาํแนะนํา ** 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดมั (Rotterdam) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชั$วโมง) เป็นเมืองท่าที$มีความทนัสมยั
และสาํคญัมากที$สุดของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ตั�งอยูริ่มฝั$งแม่นํ� ามาส เป็นเมืองท่ามาตั�งแต่โบราณ 
จนถึงปัจจุบนัก็ยงัมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากโดยมีสถานที$ท่องเที$ยวที$ทนัสมยัมากมายให้นกัท่องเที$ยวไดเ้ที$ยวชม 
ไดรั้บการส่งเสริมการท่องเที$ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม" ปัจจุบนัเมืองรอตเทอร์ดมัเป็นศูนยก์ลางการคา้โลก



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ในทวีปยโุรป อเมริกา และทวีปแอฟริกา ทาํใหที้$นี$มีระบบการขนส่งที$ดี ไม่วา่จะเป็นการขนส่งระหวา่งประเทศหรือ
ภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใตดิ้น รถบสั รถราง และรถไฟ ที$ตอ้งสะอาดและตรงต่อเวลา 
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก กบั บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kijk kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรง
ลูกเต๋า :; หลงั ซึ$ งไดรั้บรางวลัชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยดัพลงังาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem  
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก กบั ศาลาว่าการประจําเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) หนึ$ งในอาคารที$
เก่าแก่และสวยงามมากที$สุดของเมืองรอตเทอร์ดาม ที$ใครต่างกต็อ้งมาเยอืน 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแอนท์เวิร์ป (Antwerp) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชั$วโมง =X นาที) เมืองใหญ่อนัดบั = รอง
จากเมืองบรัสเซลส์ ของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) เมืองแอนทเ์วิร์ปเป็นที$รู้จกักนัว่าเป็นศูนยก์ลางการคา้เพชร
ระดบัโลก เพชรเกือบ ZX% มีการซื�อขายกนัที$เมืองแห่งนี�  นอกจากนี�ยงัโดดเด่นทั�งเรื$องแฟชั$นแนวอาวอ็ง-การ์ด และ
สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคอีกดว้ย 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
� นําคณะเข้าสู่ที�พกั TRYP by Wyndham Antwerp, Antwerp, Belgium หรือเทยีบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�ห้า เมืองแอนท์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม - ตลาดโกรท มาร์ค - ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป - โบสถ์แห่งเจ้าหญิง - เมือง
บรัสเซลส์ - อะตอมเมี�ยม - รูปปัJนเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพสิ - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดน
เบิร์ก - เมืองบรูจจ์ ประเทศเบลเยี�ยม - จัตุรัสเดอะมาร์ค - หอระฆัง - ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ - เมืองลีล ประเทศ
ฝรั�งเศส - ถนนคนเดนิรูล เดอ บีทธูน                             (B/-/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดโกรท มาร์ค (Grote Markt) ยา่นธุรกิจการคา้สาํคญัของเมือง สามารถเพลิดเพลินไปกบัการช้
อปปิ� งและแวะชิมขนมหวานแสนอร่อยรวมทั�งร้านขายช็อคโกแลตที$มีชื$อเสียงมากมาย หรือ เลือกนั$งรับประทาน
อาหารอร่อยๆ ตามดว้ยการจิบเบียร์ชิวๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ กเ็ป็นอีกตวัเลือกที$น่าสนใจไม่แพก้นั นอกจากตลาด
แลว้ ความใหญ่โตของ ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป (City Hall of Antwerp) ซึ$ งตั�งตระหง่านอยูท่างทิศตะวนัตก ก็
เป็นสิ$งที$ดึงดูดนกัท่องเที$ยวไดม้ากมายเช่นกนั เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองส์ที$ผสมผสานสไตลเ์ฟลมิชเขา้กบัอิตา
เลียนไดอ้ย่างลงตวั ผ่านชม โบสถ์แห่งเจ้าหญิง (Cathedral of Our Lady) เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคขนาดใหญ่ที$สูง
ที$สุดในประเทศเบลเยียม เป็นที$เลื$องลือถึงถึงความงดงามที$ถูกประดบัตกแต่งอยา่งวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นตวั
โบสถ ์ซุม้ประตู รูปปั� น ทางเดิน เรียกไดว้่าทุกอยา่งงดงามไร้ที$ติ ดา้นในมีจดัแสดงผลงานศิลปะของปีเตอร์ พอล รู
เบน็ (Peter Paul Rubens) ซึ$ งเป็นศิลปินชื$อดงั ชาวแอนทเ์วิร์ป รวบรวมใหผู้ชื้$นชอบศิลปะไดช้มกนัที$โบสถแ์ห่งนี�  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั$วโมง) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม 
ตั�งอยูใ่นทวีปยโุรปตะวนัตกเฉียงเหนือ เป็นประเทศเก่าแก่ที$มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 9,XXX ปี ประเทศเลก็ๆแสน
สวยงาม เหมือนอยูใ่นยโุรปยคุกลาง ปลอดภยั บรรยากาศโรแมนติก จึงเป็นประเทศที$มีคู่บ่าวสาวนิยมมาฮนันีมูนกนั
มากที$สุด ดว้ยตึกรามบา้นช่องและสถาปัตยกรรมสาํคญัต่างๆ เช่น มหาวิหาร หอระฆงั ซึ$ งยงัคงไวด้ว้ยความงดงาม 
วิจิตรแบบศิลปะแบบโกธิคอยา่งครบถว้น นอกจากนี� เมืองบรัสเซลส์ ยงัเป็นที$ตั�งของสถานที$ราชการที$มีความสาํคญั
ของสหภาพยโุรป เช่น สาํนกังานใหญ่ของสหภาพยโุรป และ Nato 

 นาํท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก กบั อะตอมเมี�ยม (Atomium) อาคารไฮเทคแห่งนี�  มีความสูง ::X ฟุต ประกอบดว้ยวตุั
ทรงกลม ; ลูก แต่ละลูกมีเสน้ผา่ศูนยก์ลางขนาด 9W เมตร รวมนํ� าหนกัเบด็เสร็จแลว้ =,?XX ตนั ใชเ้วลา 9W เดือน ใน
การออกแบบนานพอๆกบัระยะเวลาการสร้าง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบ่งเป็น จุดชมวิว ห้องอาหาร หอ้ง
แสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางใหบ้ริการดว้ยลิฟทที์$วา่กนัวา่เป็นลิฟทที์$เร็วที$สุดในยโุรป สถานที$แห่งนี�สะทอ้น
ถึงความกา้วหนา้ของมวลมนุษยชาติในศตวรรษที$ =X และการฟื� นฟูเศรษฐกิจโลกหลงัความบอบชํ�าจากสงคราม โดย
มีการจดังาน เอก็ซ์โป 9;YW เมื$อวนัที$ 9Z เมษายน ค.ศ. 9;YW เพื$อแสดงศกัยภาพทางเทคโนโลยขีองสหภาพยโุรป 
นาํท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก กบั รูปปัJนเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพสิ (Manneken Pis) รูปปั� นอนัเป็นสัญลกัษณ์
ของเมืองนี�  โดยนํ�าจากนํ�าพนีุ�  ชาวเมืองและชาวต่างชาตินิยมดื$มกนัเมื$อมาถึงเมืองบรัสเซลส์ 
นาํท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ (Grong Plas) หรือที$จะเรียกกนัอีกอย่างว่า จตุัรัสแกรนด์ พาเลส (Grand 
Palace) ตั�งอยูใ่จกลางเมืองบรัสเซลล ์เป็นสถานที$ท่องเที$ยวอนัดบัหนึ$งของประเทศเบลเยยีม ไดชื้$อวา่มีความสวยงาม
มากที$สุดของยโุรป แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกวา่เป็นจุด
รวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึ$ งอาคารส่วนใหญ่นั�นจะสร้างมาตั�งแต่สมยัยุคกลาง โดยแต่ละอาคารที$
ลอ้มรอบจัตุรัสแห่งนี� อยู่จะมีความสูงสง่างามเป็นอย่างยิ$ง อดีตอาคารเหล่านี� เคยถูกทาํลายด้วยนํ� ามือของทหาร
ฝรั$งเศสที$ใชปื้นใหญ่ยิงทาํลายทิ�ง หลงัจากที$กองทพัฝรั$งเศสพ่ายเเพอ้ยา่งยบัเยินที$สงครามวอเตอร์ลู โดย ได้รับการ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ขึJนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. B<<� ผ่านชม อาคารที$เป็นจุด
ท่องเที$ยวที$มีความสวยงามและน่าสนใจอยา่งที$ โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก (Jacques Sur Coudenberg) ที$สร้างมา
ตั�งแต่ยุคศตวรรษที$ 18 นอกจากนี� แลว้บริเวณแห่งนี� จะมีการจดังานเทศกาลสาํคญัๆต่างๆของประเทศเบลเยี$ยมอีก
ดว้ย ถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางของประเทศเลยกก็ล่าวได ้

** อิสระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที�ยว โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้คาํแนะนํา ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั$วโมง 30 นาที) ประเทศเบลเยียม (Belgium) 

ตวัเมืองตั�งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ทางตอนเหนือของเมืองมีลาํนํ� าที$ใชใ้นการคมนาคมรอบๆได ้ทาํ
ให้บรูจจ์เป็นที$รู้จกั และ ไดรั้บการขนาดนามว่า "เมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด (World Heritage City, Candy 
Color) หรือ เวนิสเหนือ (Venice of North)" ศูนยป์ระวติัศาสตร์ของเมือง ได้รับการขึJนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. $%%% 

 นาํท่าน ผ่านชม จัตุรัสเดอะมาร์ค (The Markt Square) ตั�งอยู่ใจกลางเมือง มีทั�งอาคารหน้าจั$วสีสดสวยงาม หอ
ระฆงัสูงลิ$ว ร้านคา้มากมาย ทาํให้ดูคึกคกัอยู่ตลอดเวลา ตรงกลางจตุรัสมีอนุสาวรียข์องฮีโร่สองคนคือ Pieter de 
Coninck และ Jan Breydel ทั�งคู่เคยเป็นแค่พ่อคา้ธรรมดาๆ แต่ว่าไดลุ้กขึ�นมาต่อตา้นการปกครองของดยกุแห่งเบอร์
กนัดีไดส้าํเร็จ ชาวเมืองจึงร่วมกนัสร้างอนุสาวรียไ์วเ้ป็นที$ระลึกถึงอิสรภาพช่วงสั�นๆของเมืองบรูชไว ้ผ่านชม หอ
ระฆงั (Belfry of Bruges) หอคอยสูงเด่นกลางจตุัรัสบรูชแห่งนี� มีความสูงถึง W: เมตร เป็นสญัลกัษณ์แห่งอาํนาจและ
อิสรภาพของชาวบรูชในช่วงยุคกลาง บนหอคอยเป็นที$เก็บระฆงัมากถึง YZ ใบ ระฆงัใบที$มีชื$อเสียงที$สุดมีชื$อว่า 
Victory Bell มีขนาดกวา้ง = เมตร หนกัประมาณหกตนั และ ยงัเป็นที$ตั�งของ ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ (Town Hall of 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bruges) ตวัอาคารมีการตกแต่งอย่างหรูหรา เพราะว่าในอดีตเมืองนี�ทาํมาคา้ขายคล่อง ตวัอาคารสร้างดว้ยสไตล์
โกธิคอนัแขง็แกร่ง ปัจจุบนัที$นี$ก็ยงัทาํหนา้ที$เป็นศาลาว่าการเมืองของเมืองสวยแห่งนี� อยู่ บริเวณรอบๆตวัจตุรัสยงั
ประกอบไปดว้ยอาคารที$ตกแต่งอยา่งสวยงามไม่แพจ้ตุรัสมาร์ค ที$นี$มกัจะใชเ้ป็นสถานที$จดังานสาํคญัต่างๆของเมือ
งบรูช มีร้านคา้จาํหน่ายสินคา้พื�นเมืองมากมาย โดยเฉพาะร้านขายผา้ลูกไมที้$มีชื$อเสียงของเมือง 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลีล (Lille) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั$วโมง) เป็นเมืองหลวงของแควน้นอร์ ปาดกาแล 
ตั�งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของ ประเทศฝรั�งเศส (France) ติดกบัชายแดนประเทศเบลเยี$ยมและใกลก้บัชายแดน
ประเทศองักฤษ เมืองหลวงแห่งนี� จึงมีกลิ$นอายขององักฤษผสมเบลเยี$ยม นอกจากนั�นยงัถูกจดัอนัดบัให้เป็นเมือง
หลวงขนาดใหญ่ที$สุดอนัดบัที$ ? ของประเทศฝรั$งเศส รองลงมาจากปารีส ลียงและมาร์แซร์เอกลกัษณ์อนัสวยงาม
และโดดเด่นของเมืองลีล คือเสน่ห์ของบา้นเรือนแบบเก่า โบสถที์$มีการตกแต่งอยา่งสวยงาม และที$นี$ยงัโดดเด่นใน
เรื$องศิลปะร่วมสมยัดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโบซาร์หรือวิจิตรศิลป์ 
นาํท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน (Rue de Bethune) เป็นถนนคนเดินพิเศษที$ตั�งอยูใ่นใจกลางเมือง อนั
เป็นถนนชอ้ปปิ� งหลกัของเมืองลีล มีประวติัอนัยาวนาน โดยเริ$มเปิดตวัตั�งแต่ในปี ค.ศ. 9[XW สินคา้ที$นี$ลว้นมีแต่
สินคา้น่าสนใจ โดยส่วนใหญ่จะเป็นเสื�อผา้และสินคา้แนวสตรีทเก๋ๆ เท่ห์ๆ สินคา้แฮนดเ์มคแบรนดท์อ้งถิ$น สินคา้
ศิลปะอาร์ตๆ ของที$ระลึกและของฝากรวมไปถึงโปสการ์ด นอกจากสินคา้ที$วางเรียงรายสองฝั$งถนนแล้ว ยงั
ประปรายไปดว้ยดนตรีและการโชวผ์ลงานต่างๆ ของศิลปินอิสระใหไ้ดช้มกนัในบางครั� งดว้ย อีกทั�งยงัมีร้านอาหาร
และร้านคา้หลายร้านที$เปิดใหบ้ริการดว้ยเช่นกนั 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
� นําคณะเข้าสู่ที�พกั Holiday Inn Lille - Ouest Englos, Lille, France หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที�หก เมืองลีล - เมืองปารีส - ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วลัลี วลิเลจ 
เอาท์เลท็                                (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั$วโมง 40 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศฝรั$งเศส 
เมืองที$มีมนตเ์สน่ห์อนัเหลือลน้ ติดอนัดบั 9 ใน 9X ของโลกที$นกัท่องเที$ยวอยากมาเยอืนมากที$สุด ปัจจุบนัเมืองปารีส
เป็นหนึ$ งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที$ล ํ� าสมยัแห่งหนึ$ งของโลก ที$ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง 
การศึกษา ความบนัเทิง สื$อ แฟชั$น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาํใหเ้มืองปารีสเป็นหนึ$งในเมืองที$สาํคญัที$สุดแห่งหนึ$ง
ของโลกหรือเมืองที$ใครกต่็างใฝ่ฝันถึง 
นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด (Grain De Cuir Shop) ศูนยร์วมสินคา้แบ
รนด์เนมชั�นนําราคาถูก อาทิเช่น Rimowa, Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, Coach, Lancel, 
Karl Lagerfeld, Lacoste, Guess 

กลางวนั  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาํท่าน เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) สร้างขึ�นตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยส์ที$ 9? 
หากจะเรียกพระราชวงัแห่งนี� ว่าสมบูรณ์แบบที$สุดในโลกก็คงไม่ผิดนกั เนื$องจากถูกสร้างขึ�นดว้ยหินอ่อนสีขาวทั�ง
ภายในและภายนอกตกแต่งอยา่งวิจิตรอลงัการ ทั�งจิตรกรรมฝาผนงั รูปปั� น รูปแกะสลกัและเครื$องเรือน ที$ใชเ้งินมาก
มากมายมหาศาลในการสร้าง นําท่านเข้าชม หอ้งต่างๆภายในพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจาํพระราชวงั, ทอ้ง
พระโรงที$ตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี$ , ห้องกระจก ที$มีความยาวถึง Z: เมตร เป็นหอ้งที$
พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยธุยา เคยเขา้ถวายสาส์นต่อพระเจา้หลุยส์



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ที$ 9? แห่งประเทศฝรั$งเศสครั� งในอดีตกาล อีกทั�งยงัเป็นหอ้งที$ใชส้าํหรับจดังานเลี�ยงและเตน้รําของพระนางมารี องั
ตวัแนตต ์มเหสีของพระเจา้หลุยส์ที$ 9[ ชมหอ้งบรรทมพระราชินีที$ตกแต่งอยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จกัรพรรดินโปเลียนที$ยิ$งใหญ่, หอ้งวีนสัสาํหรับเหล่าคณะราชทูตที$เดินทางมาไดพ้กัก่อนเขา้เฝ้า รวมทั�งยงัเคยเป็นที$
พกัของราชทูตสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา สิ$งที$ทาํให้ห้องนี� แตกต่างจากห้องอื$นๆคือบน
เพดานมีภาพเขียนที$แสนงดงามทรงคุณค่า และหอ้งไดอาน่าสาํหรับพกัผอ่นหลงัพิธีสาํคญัๆ ผนงัทั�งสองดา้นจะเต็ม
ไปดว้ยภาพวาดเทพีไดอาน่าที$ขนานนามว่า “เทพีแห่งการล่าสตัว”์ เป็นตน้ อีกส่วนหนึ$งที$มองขา้มไม่ไดน้ั$นคือ สวน
แวร์ซายส์ ที$ถือว่ายิ$งใหญ่และงดงาม ผลงานชิ�นเอกของนกัแต่งสวนชื$อดงัทั$วโลกนามว่า “เลอโนทด์” มีพื�นที$ถึง 
9?,W=X เอเคอร์ มีแมก้ระทั$งทะเลสาบจาํลอง มีรูปปั� นของสตัวน์านาชนิดและเทพเจา้กรีกตามจุดต่างๆ และยงัมีสวน
ดอกไมที้$จะผนัเปลี$ยนไปตามแต่ละฤดูกาล จึงทาํใหก้ารมาเยอืนยงัพระราชวงัแวร์ซายจึงเปรียบเสมือนการมาเยอืนยงั 
“วมิานแห่งจักรพรรดิ” ที$นบัเป็นมรดกโลกตะวนัตกโดยแทจ้ริง ได้รับการขึJนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1979 ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณไีม่
สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้กับ
ท่านได้ทุกกรณ ีเนื�องจากเป็นการชําระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทัJงหมด ทัJงนีJทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์
ของลูกค้า เป็นสําคญั ** 
นาํท่านเดินทางสู่ ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท (La Vallee Village Outlet) เอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์
เนมให้เลือกมากมาย เช่น Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy 
Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, 
Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอื$นๆอีกมากมาย อิสระใหท้่านเลือกซื�อสินคา้ตามอธัยาศยั 

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที�ยว โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้คาํแนะนํา ** 
� นําคณะเข้าสู่ที�พกั Hotel Ibis Styles Paris CDG Airport Roissy, Paris, France หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที�เจ็ด เมืองปารีส - ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร่ - ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัส
คองคอร์ด - ถนนช็อง เซลเีซ - จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล - ประตูชัยนโปเลยีน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล - สะพานอ
เล็กซานเดอร์ที� - - โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย - ย่านเลอ มาเร่ส์ - มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ - สวนและพระราชวังลุกซ็
องบูร์ - พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี� ลาฟาแยตต์                           (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่าน ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล (Bateaux Mouches River Cruise) ที$ไหลผ่านใจกลางเมืองปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั$งแม่นํ� าแซน เป็นอีกหนึ$งประสบการณ์ที$น่า
ประทบัใจ ** รอบของการล่องเรืออาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณไีม่สามารถล่องเรือได้ ไม่ว่ากรณใีดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื�องจากเป็นการ
ชําระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทัJงหมด ทัJงนีJทางบริษัทจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกค้า เป็นสําคญั ** 
นาํท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก กบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลกัษณ์ที$โดดเด่นสูงตระหง่านคู่เมืองปารีส ดว้ยความ
สูงถึง 9,X[: ฟุต หรือสูงเท่ากบัตึก W9 ชั�น สร้างขึ�นในปี ค.ศ. 9WW; ที$บริเวณ จัตุรัสทรอคคาเดโร่ (Trocadéro) สร้าง
ขึ�นเพื$อใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของงานแสดงสินคา้โลก ในปี ค.ศ. 9WW; (Exposition universelle de Paris de 9WW;) เพื$อ
แสดงถึงความยิ$งใหญ่ของประเทศฝรั$งเศส ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีวิทยาศาสตร์ และความสวยทางศิลปะ
สถาปัตยกรรม หอคอยสูงงดงามแห่งนี� เป็นดาวเด่นที$สร้างความประทบัใจแก่ผูร่้วมงาน ซึ$ งต่อมาไดรู้้จกัในนามหอ
ไอเฟลและกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองปารีส  
นาํท่าน ผ่านชม โดยรอบเมืองปารีสเริ$มจาก ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที$
พระเจา้หลุยส์ที$ 9[ และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝรั$งเศส  
นาํท่านเดินทางสู่ ถนนช็อง เซลเีซ (Champs Elysees) ตั�งอยูเ่ขตที$ W ของเมืองปารีส เป็นหนึ$งในถนนที$มีชื$อเสียงโด่ง
ดงัในประเทศฝรั$งเศส สวรรคข์องนกัชอ้ปปิ� ง ยา่นศูนยก์ารคา้ระดบัพรีเมียม แหล่งรวมสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลกทุก
แบรนด ์ร้านอาหารที$มี 
ความหรูหราและอีกมากมายที$สร้างความตื$นตาตื$นใจตลอดสองขา้งทาง ถือว่าเป็นยา่นธุรกิจที$สาํคญัของเมืองปารีส 
ยา่นการคา้ที$มีค่าเช่าที$แพงที$สุดในโลก ค่าเช่าประมาณ 9.Y ลา้นดอลลาร์สหรัฐต่อปีต่อเนื�อที$ประมาณ ;: ตารางเมตร
เท่านั�นและยงัถูกจดัอนัดบัให้เป็นถนนที$สวยที$สุดในโลก คาํว่า "ช็อง เซลีเซ" มาจากคาํว่า “ทุ่งเอลิเซียม” จากเทพ
ปกรณัมกรีกในภาษาฝรั$งเศส ในอดีตเคยเป็นทอ้งทุ่งและสวนธรรมดาในเมืองปารีสเท่านั�น เมื$อปี ค.ศ.9[9[ พระ
ราชินี มารี เดอ เมดิชิ ทรงมีพระประสงคใ์นการขยายพื�นที$ของสวนหย่อมในพระราชวงัตุยเลอรี ใหก้วา้งออกไปมี
ความประสงคใ์หอ้อกแบบเป็นถนนที$มีตน้เกาลดัขนาดใหญ่ตั�งอยูร่ะหว่างสองขา้งทางมากถึง YWW ตน้ ซึ$ งต่อมาในปี 
ค.ศ. 9Z=? ถนนช็อง เซลีเซ ถูกตดัเสน้ทางใหเ้ชื$อมต่อกบั จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรือเป็น



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ที$รู้จกักนัในนาม "จตุัรัสแห่งดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยู่ทางทิศตะวนัตกของถนนช็อง เซลีเซ ประตูชยัแห่งนี�
สร้างขึ�นเพื$อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกลา้ที$ไดร่้วมรบเพื$อประเทศฝรั$งเศส โดยเฉพาะอยา่งยิ$งในสงครามนโปเลียน 
และในปัจจุบนัยงัเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกดว้ย ประตูชยันี� เป็นส่วนหนึ$ งของ "แกนกลางอนัเก่าแก่" (L'Axe 
historique) ซึ$ งเป็นถนนเส้นตรงจากสวนพิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ไปยงัชานเมืองปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในปี 
พ.ศ. =:?; โดยมียุวชนเปลือยชาวฝรั$งเศสกาํลงัต่อสู้กบัทหารเยอรมนั เต็มไปดว้ยเคราและใส่เกราะเป็นสัญลกัษณ์
เพื$อเป็นการปลุกใจ และเป็นอนุสรณ์สถานจนกระทั$งสงครามโลกครั� งที$ 9 สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโป
เลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ ในปี 9WXY โดยเริ$มสร้างขึ�นในปี ค.ศ. 9WX[ แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 9W:[ ที$มี ประตูชัยน
โปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล (Arc de triomphe de l'Étoile) หรือที$รู้จกักนัในชื$อ ประตูชยัแห่งประเทศ
ฝรั$งเศส เป็นอนุสรณ์สถานที$สาํคญัในเมืองปารีส ตั�งอยู ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่าน ผ่านชม สะพานอเล็กซานเดอร์ที� - (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้พาดผ่านแม่นํ� าแซน 
เชื$อมต่อทั�งสองฝั$งแม่นํ� าดา้นฝั$งหอไอเฟลกบัฝั$งช็อง เซลีเซเขา้ดว้ยกนั โดยไดถู้กกล่าวขานว่าเป็นสะพานที$ประดบั
ประดาไปดว้ยงานศิลปะชั�นเลิศ และหรูหราที$สุดในเมืองปารีส โดยในปัจจุบนัไดขึ้�นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวติัศาสตร์แห่งประเทศฝรั$งเศส 
นาํท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก กบั โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย (Palais Garnier) หรือที$เรียกกนัว่า โรงอุปรากรแห่งเมือง
ปารีส ถือเป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟื� นฟูสสไตลบ์าโรกที$เป็นชิ�นเอกในยคุปลายทศวรรษที$ 18 การตกแต่งแมจ้ะ
ให้ความรู้สึกหรูหรา หากก็แฝงไวด้ว้ยบรรยากาศภายในมีความลึกลบัน่าคน้หาเสมือนหลงเขา้มาในบทประพนัธ์
เรื$อง Phantom of the Opera ปัจจุบนัยงัคงมีการแสดงบลัเล่ตห์รือโอเปร่าอยู ่ 
นาํท่านเดินทางสู่ ย่านเลอ มาเร่ส์ (Le Marais) ที$ไดรั้บการเรียกขานว่าเป็นยา่นที$เก่าแก่ที$สุดในเมืองปารีส ตามทอ้ง
ถนนและอาคารบา้นเรือนในละแวกนี�ยงัคงใหค้วามรู้สึกเสมือนฝรั$งเศสในยคุกลาง แมจ้ะยงัคงบรรยากาศและความ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เก่าแก่ไวอ้ย่างครบถว้น หากก็มีการผสมผสานความเจริญไวอ้ยา่ลงตวั ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารฝรั$งเศสแบบดั�งเดิม 
ร้านเบเกอรี$โฮมเมดตกแต่งสวยงามน่ารัก ร้านแฟชั$นนาํสมยั ร้านขายของแนวโบราณสาํหรับนกัสะสม ที$สาํคญัยงั
สามารถเดินจากถนนเสน้นี� เพื$อเดินทางไปเที$ยวชมหอศิลป์ พิพิธภณัฑม์ากมาย  
นาํท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก กบั มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือที$รู้จกักนั
ในนาม มหาวิหารพระหฤทยัแห่งมงมาทร์ ตั�งอยูใ่นยา่นมงมาทร์ (Montmartre) บนยอดเขาที$สูงที$สุดของเมืองปารีส 
ถึงจะเรียกว่ามหาวิหารหากแต่ลกัษณะคลา้ยกบัปราสาทอนัโอ่อ่าสีขาวมากกว่า อีกทั�งรูปแบบสถาปัตยกรรมการ
สร้างแบบโรมนั ไบแซนไทน ์ที$ดูวิจิตรบรรจงและมีเอกลกัษณ์แตกต่างจากสิ$งก่อสร้างอื$นๆในยคุเดียวกนั ที$นอกจาก
จะเป็นสถานทีท่องเที$ยวหลกัๆของเมืองปารีสแลว้ ยงันบัเป็นอนุสาวรียข์องทั�งการเมืองและวฒันธรรม โดยความ
ขาวที$เห็นเกิดจากวสัดุก่อสร้างที$ทาํจากหินปูนประเภททราเวอร์ทีนที$ทาํใหค้งความขาวไดอ้ยา่งยาวนานและยงัทน
ต่อภูมิอากาศต่างๆไดอ้ยา่งดี ภายในหอ้งโถงใหญ่ถือวา่เป็นอีกหนึ$งจุดไฮไลทข์องที$นี$ ซึ$ งเป็นภาพวาดบนเพดานแบบ
โมเสคที$ใหญ่ที$สุดของฝรั$งเศส รวมไปถึงดา้นบนสุดที$มีลกัษณะเป็นโมที$ เป็นจดชมวิวที$สวยที$สุดแห่งหนึ$งของเมือง
ปารีส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาํท่าน เข้าชม สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ (Jardin du Luxembourg) หรือที$รู้จกักนัในชื$อฝรั$งเศสวา่ ชาร์แดง ดู 
ลุกซ็องบูร์ เป็นสวนที$มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที$สองของเมืองปารีส ภายในเป็นที$ตั�งของพระราชวงัลุกช็องบูร์ที$
สวยงามมีพื�นที$กวา้งถึง  61 เอเคอร์ ชาวเมืองส่วนมากมกัจะมาใชเ้วลาวนัหยดุในการทาํกิจกรรมครอบครัว ปิกนิก 
ผกัผ่อน ไปจนถึงถึงการอาบแดด นอกจากความร่มรื$นของตน้ไมจ้าํนวนมากแลว้ยงัมีการประดบัประดาดว้ยรูป
ประติมากรรมกวา่ 106 ชิ�น ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณไีม่สามารถเข้าชมได้ 
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้กับท่านได้ทุกกรณี 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เนื�องจากเป็นการชําระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทัJงหมด ทัJงนีJทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็น
สําคญั ** 
นาํท่าน ผ่านชม พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภณัฑท์างศิลปะที$มีชื$อเสียง เก่าแก่ที$สุดแห่งหนึ$งของโลก 
ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานที$ที$จดัแสดงและเกบ็รักษาผลงานทางศิลปะที$ทรงคุณค่า
ระดบัโลกเป็นจาํนวนมาก กวา่ :Y,XXX ชิ�น เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, 
Madonna of the Rocks  ผลงานอนัโด่งดงัของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั� น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั� น
เทพวีนสั (Venus de Milo) มีทั�งรูปปั� นสฟิงซ์ (Sphinx), มมัมี$ (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดย
บริเวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พิพิธภณัฑลู์ฟร์จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดที$สร้างขึ�นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที$
นกัท่องเที$ยวตอ้งไปถ่ายรูปเป็นที$ระลึก และเป็นฉากที$มีอยูใ่นภาพยนตร์เรื$อง The Da Vinci Code ซึ$ งพิพิธภณัฑลู์ฟร์ 
นอกจากจะมีการตั�งแสดงงานศิลปะถาวรแลว้ ยงัมีนิทรรศการชั$วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ทาํ
ใหพิ้พิธภณัฑลู์ฟร์เป็นสถานที$มีนกัท่องเที$ยวมาเยอืนปีละเกือบ 9X ลา้นคน  
นาํท่านเดินทางสู่ ห้างแกลเลอรี� ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) สวรรคข์องนกัชอ้ปปิ� งสินคา้แบรนด์เนมชั�นนาํ
รุ่นใหม่ล่าสุด New Collection !! จากทั$วทุกมุมโลก รวบรวมอยู่ในห้างสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางเมืองปารีสแห่งนี�  
หรือท่านสามารถเลือกซื�อสินคา้ของสวิสฯจากร้าน Bucherer ร้านดงัของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ที$มีสาขาเปิดอยูใ่จ
กลางเมืองปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื$องหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี$ห้อดงั อาทิเช่น Rolex, 
Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที�ยว โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้คาํแนะนํา ** 
� นําคณะเข้าสู่ที�พกั Hotel Ibis Styles Paris CDG Airport Roissy, Paris, France หรือเทยีบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที�แปด เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลส์เดอโกล - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ          (B/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลส์เดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั�งเศส เพื$อใหท่้านมีเวลาในการ
ทาํคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื�อสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 

12.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai Airways เที$ยวบินที$ TG<-B  
(เที�ยวบนิตรง)   ** ใช้เวลาบินประมาณ B1 ชั�วโมง บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน ** 

 
วนัที�เก้า  ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 
06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที�ยวบิน 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ $-- 
ท่าน 

B เดก็ $ ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 
(เดก็อายุไม่
เกนิ B$ ปี) 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มเีตยีง 
(เดก็อายุไม่
เกนิ B$ ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั�ว 

B- - $B กมุภาพนัธ์ $Nf- 

B-FEB TG920 BKK-FRA 
23.40-05.55+1 
20FEB TG931 CDG-BKK 
B$.-%-%f.%%+B 

8<,999 8<,999 8<,999 12,999 35,999 

B% - B� มีนาคม $Nf- 

10MAR TG920 BKK-FRA 
23.40-05.55+1 
17MAR TG931 CDG-BKK 
12.30-06.00+1 

8<,999 8<,999 8<,999 12,999 35,999 

02 - 10 มิถุนายน $Nf- 
(03 มิ.ย. วนัเฉลิมฯพระ

ราชินี) 

%$JUN TG920 BKK-FRA 
23.4N-%f.BN+1 
%<JUN TG931 CDG-BKK 
13.40-05.55+1 

52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bf - $8 มิถุนายน $Nf- 

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 

** อตัรานีJ ไม่รวม ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ�น (หากม)ี ** 
 

** อตัรานีJ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื�นวซ่ีาท่องเที�ยว ประเทศฝรั�งเศส ท่านละ ประมาณ -,N00 บาท 
สําหรับการยื�นวซ่ีาแบบหมู่คณะ จําเป็นต้องนําส่งหนังสือเดนิทางเข้าสถานทูต เพื�อ ใช้เวลาพจิารณาอย่างน้อย BN-$% วันทาํการ (บาง
กรณอีาจไม่รวมวนัเสาร์ - อาทติย์ ทัJงนีJขึJนอยู่กบัจํานวนของผู้สมคัรในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดงักล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาต
ใช้หนังสือเดนิทางเพื�อเดนิทางได้ ไม่ว่ากรณใีดกต็าม (ดงึเล่มออกมาใช้ระหว่างกระบวนการพจิารณา) หากจําเป็น สถานทูตอาจจะ

ปฏเิสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนังสือเดินทางคืนท่านภายใน --N วนัทาํการ เป็นอย่างน้อย ในลาํดบัต่อไป จากนัJนระยะเวลา
คงเหลือก่อนวนัเดนิทางไม่เพยีงพอสําหรับยื�นวซ่ีาครัJงใหม่ การยกเลกิ และ คืนเงนิ จะเป็นไปตามเงื�อนไข ทุกกรณ ีและ หากท่านให้
ทางบริษัทดาํเนินการขอวีซ่าให้ รวมไปถงึ กรณทีี�ท่านขอเอกสารจากทางบริษัทไปเพื�อดําเนินการขอวซ่ีาด้วยตนเอง และท่านได้รับวี

ซ่าเรียบร้อย ท่านจะไม่สามารถยกเลกิทวัร์ได้ทุกกรณ ีไม่ว่าระยะเวลาคงเหลือ จะมากกว่า 8N หรือ NN วัน กต็าม ** 
 

** อัตราค่าบริการ สําหรับเดก็อายุไม่ถงึ $ ขวบ ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ BN,%%% บาท ** 
 

** หากท่านที�ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั�ว เครื�องบนิ , รถทวัร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครัJงก่อนทาํการออก
บัตรโดยสารเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
** อตัราค่าบริการนีJ จําเป็นต้องมีผู้เดนิทาง จํานวน B5 ท่าน ขึJนไป ในแต่ละคณะ กรณทีี�มีผู้เดินทางไม่ถงึตามจํานวนที�กาํหนด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิoในการเลื�อนการเดนิทาง หรือเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ�มขึJน เพื�อให้คณะได้ออกเดนิทาง ตาม

ความต้องการ) ** 
 

** กรณผู้ีเดนิทางเป็นอสิลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมกาํหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึ�ง และ ไม่ว่ามืJอใด
มืJอหนึ�ง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดนิทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตวัของท่านมาเพิ�มเติมขณะมืJออาหาร เนื�องจากร้านอาหารแต่ละร้าน

จะมข้ีอจาํกดัเรื�องของวตัถุดบิ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจดัให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผดัผกั ข้าวผดั และ บะหมี�กึ�งสําเร็จรูป 
เท่านัJน กรณทีี�ท่านมีความประสงค์ที�จะสั�งเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดนิทางจะต้องชําระค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมในส่วนนีJด้วยตนเอง **  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

** ร้านค้า เอาท์เลท็ ศูนย์การค้า ในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จะปิดทาํการในวนัอาทติย์ หากมีโปรแกรมที�สถานที�ดงักล่าวตรงกับวันอาทติย์ 
ทางบริษัทอาจจําเป็นต้องปรับเปลี�ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และหากไม่สามารถปรับเปลี�ยนได้ ไม่ว่ากรณใีดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิoไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยสิ�งใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณ ีเนื�องจากเงื�อนไขของบัตรโดยสาร และ ช่วง
วนัเดนิทางที�จะต้องเป็นไปตามกาํหนดการเท่านัJน ** 

 

** การเดนิทางท่องเที�ยวในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จําเป็นจะต้องเดนิเท้าเพื�อเข้าถึงสถานที�บางจุด และ อาจเป็นระยะทางที�ค่อนข้างไกล
จากจุดที�รถสามารถจอดได้ ขอให้ทุกท่านเตรียมร่างกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเท้าที�สามารถเดนิได้สะดวกส่วนบุคคล ให้พร้อม

สําหรับการเดนิทาง เพื�อประโยชน์สูงสุดของผู้เดนิทางเอง รวมถงึผู้เดนิทางสูงอายุ และ ผู้โดยสารที�ใช้รถเขน็ ท่านจําเป็นจะต้องมผู้ี
ร่วมเดนิทางด้วย เพื�อคอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานที�บางจุด ท่านอาจไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณใีดกต็าม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิoไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยสิ�งใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณ ี** 
 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอยีด ทัJงหมดก่อนทําการจอง โดยละเอยีดทุกข้อ ** 
 

อตัราค่าบริการนีJรวม 
� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื$ องบินไป-กลบั พร้อมคณะ ชั�นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเลื$อน เปลี$ยนวนัเดินทาง หรือ 
อพัเกรดได ้
� ค่าภาษีนํ� ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งที$มี 
� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื$องบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง
ใตท้อ้งเครื$องบินได ้ท่านละ 2 ชิ�น โดยมีนํ�าหนกัรวมกนัไม่เกิน 3% ก.ก. (แต่ละชิ�น ควรหนกัไม่เกิน =: ก.ก. เช่น =: ก.ก. 9 ชิ�น Z ก.ก. 9 
ชิ�น รวม :X ก.ก.)  
� ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที$ระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมที$พกัระดบัมาตราฐานตามที$รายการระบุ (พกัหอ้งละ = ท่าน หรือ : ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที$โรงแรมมีหอ้งพกั 3 ท่าน Triple 
วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื$นๆ ที$ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที$ระบุเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ8  ในการ
ปรับเปลี$ยนโรงแรมที$พกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นสาํคญั 
� ค่าเขา้ชมสถานที$ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที$ระลึก หรือ ผ่านชม ทั�งนี�
ขึ�นอยูก่บัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครั� ง  
� ค่าอาหารตามที$รายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิ8 ในการปรับเปลี$ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นสาํคญั 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 9,XXX,XXX บาท (เงื$อนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซื�อประกนัเพิ$มเพื$อ
คุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที$เป็นกรณีพิเศษ 
 

อตัราค่าบริการนีJไม่รวม 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที$ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกั
รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื$ องดื$มที$สั$งเพิ$มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที$ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณา
สอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการทุกครั� ง) 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ$ม Z% และภาษีหกั ณ ที$จ่าย :% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
� ค่าทปิคนขับรถ ท่านละ $B ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 
� ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ $� ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 
� ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ�น ท่านละ f ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัJงหมด ตามธรรมเนียม N8 ยูโร (EUR) หรือ คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ B,�<% บาท (THB) รวมไปถึง
เด็กอายุมากกว่า $ ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง $ ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัJงนีJท่านสามารถให้มากกว่านีJได้ตามความเหมาะสมและ
ความพงึพอใจของท่าน 
� ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื�นวซ่ีาท่องเที�ยว ประเทศฝรั�งเศส ท่านละ ประมาณ -,N00 บาท ขึJนอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา 
และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนีJขอความกรุณาลูกค้าผู้เดนิทางถือไปจ่ายในวนัที�
ยื�นเอกสาร สแกนนิJว กบัเจ้าหน้าที�ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมเีจ้าหน้าที�ไปดูแล และ อาํนวยความสะดวกในวนันัJน) 
 

เงื�อนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที$ยว กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย f% วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ $%,%%% บาท ภายใน - 

วัน หลังจากวันจอง ตวัอย่างเช่น ท่านทาํจองวนัที$ 9 กรุณาระเงินมดัจาํ ส่วนนี� ภายในวนัที$ : ก่อนเวลา 9?.XX น. เท่านั�น โดย
ระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจาํตามเวลาที$กาํหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งเช็คที$วา่งและทาํจองเขา้มาใหม่อีกครั� ง กรณีที$คณะเตม็ มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ8
ในการใหสิ้ทธิ8 ลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที$ทาํรายการจองเขา้มาตามลาํดบั เนื$องจากทุกพีเรียดทาง
บริษทัมีที$นั$งราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั 

2. นกัท่องเที$ยว กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนที$เหลือทั�งหมด ครบ B%%% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย -% วัน กรณีนกัท่องเที$ยวหรือเอเยน่ต์
ไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ$ง รวมไปถึง กรณีเชค็ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กรณีใดๆก็ตาม รวมทัJง กรณีที�อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที$ทาํให้ทางบริษทัไม่ไดรั้บเงินตามเวลาที$
กาํหนดไม่วา่กรณีใดๆกต็าม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย :X วนั ใหถื้อวา่นกัท่องเที$ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั�นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึง ศุกร์ 
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์$รัฐบาลประกาศ
ในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนกัท่องเที$ยว ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื$อน หรือ เปลี$ยนแปลง การเดินทาง นกัท่องเที$ยวหรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายชื$อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที$บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ$ง เพื$อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการ
จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั�น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น 

2. กรณีนกัท่องเที$ยว ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที$ยวหรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายชื$อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์
หรือ เดินทางมาที$บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ$ง เพื$อลงนามดาํเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจประกอบ 
(กรณีดาํเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเกบ็เงิน หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆทั�งหมด พาสปอร์ต
หนา้แรกของผูเ้ดินทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอาํนาจ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที$ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น 
โดยมีเงื$อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  
2.1 แจ้งยกเลิก 8N วัน ขึJนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัJงหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวัน

ใดวันหนึ�ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoในการยกเลกิการเดนิทางไม่น้อยกว่า NN วนั ** 
2.2 แจ้งยกเลิก -1-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที�มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่า

กาํหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิ�ม ที�เกดิขึJนจริงทัJงหมด ** 
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า -0 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัJงหมด 

** ทั�งนี�  ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายที$ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที$ชาํระแลว้เนื$องจากการจดัเตรียม การจดัการนาํเที$ยวใหแ้ก่
นกัท่องเที$ยว เช่น การสาํรองที$นั$งตั�วเครื$องบิน การจองที$พกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที$ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื�อขาดแบบมีเงื$อนไข หรือเที$ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน 
หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั�งหมดไม่วา่กรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอตัราค่าบริการนี�  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน =X ท่าน ขึ�นไป ในแต่ละคณะ กรณีที$มีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจาํนวนที$
กาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ8 ในการยกเลิก เลื$อน หรือ เปลี$ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ$มขึ�น เพื$อใหค้ณะไดอ้อก
เดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันักท่องเที$ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 9X วนั ก่อนการ
เดินทางสาํหรับประเทศที$ไม่มีวีซ่า และ อยา่งนอ้ย =9 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที$มีวีซ่า แต่หากทางนกัท่องเที$ยวหรือ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เอเยน่ตทุ์กท่านยนิดีที$จะชาํระค่าบริการเพิ$มจากการที$มีนกัท่องเที$ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที$ทางบริษทักาํหนดเพื$อใหค้ณะเดินทาง
ได ้ทางบริษทัยนิดีที$จะใหบ้ริการและดาํเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที$ลูกคา้ดาํเนินการยื$นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ8 ไม่คืนค่าทวัร์ที$ลูกคา้ชาํระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ$ง 
ยกเวน้ในกรณีที$วีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีนี�ทางบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายตามที$เกิดขึ�นจริงทั�งหมด โดยคาํนึงถึง
ประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั กรณีออกบตัรโดยสารเรียบร้อยแลว้ บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบตัรโดยสารบา้งส่วน 
ส่วนใดส่วนหนึ$งได ้และ หากสามารถคืนได ้(Refunds) จาํเป็นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ :-
[ เดือน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์$รัฐบาลประกาศ
ในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

ข้อมูลสําคญัเกี�ยวกับ โรงแรมที�พกั ที�ท่านควรทราบ 
1. เนื$องจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้หอ้งพกัแบบห้องเดี$ยว (Single) , ห้องพกัคู่แบบ = 

ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ : ท่าน / : เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั�น
กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ : ท่าน ซึ$ งถา้ตอ้งการเขา้พกั : ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 9 เตียงใหญ่ กบั 9 เตียงพบัเสริม 
หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น ห้องคู่ 9 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี$ยว 9 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิ8 ในการเรียกเกบ็ค่าบริการเพิ$มตามจริงที$เกิดขึ�นจากนกัท่องเที$ยวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื$องปรับอากาศ เนื$องจากอยูใ่นแถบที$มีอุณหภูมิตํ$า  
3. กรณีที$มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ�นมากกว่ากาํหนด หรือห้องพกัเต็ม บริษทัฯขอสงวน

สิทธิ8 ในการปรับเปลี$ยนหรือยา้ยที$พกัเป็นเมืองใกลเ้คียงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยโุรปที$มีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั�งเดิม (Traditional Building) ห้องที$เป็นห้องเดี$ยวอาจเป็นหอ้งที$มีขนาดกะทดัรัต 

และไม่มีอ่างอาบนํ�า ซึ$งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

ข้อมูลสําคญัเกี�ยวกับ การยื�นคาํร้องขอวซ่ีา ที�ท่านควรทราบ 
1. ผู้สมัครทุกท่าน จําเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื�นรับคําร้องขอวซ่ีา เพื�อสแกนลายนิJวมือทุกท่าน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 9Y-=X วนั ทาํการเป็นอยา่งนอ้ย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย ์ในบางกรณี) 

ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัจาํนวนของผูส้มคัรในแต่ละช่วงเป็นสาํคญั  
3. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ8 ในการยื$นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผูไ้ดรั้บกาํหนดการนดัหมายวนัและเวลาจากทาง

สถานทูตหรือศูนยรั์บคาํร้องขอวีซ่าเท่านั�น หากท่านไม่สะดวกมาดาํเนินการยื$นวีซ่าวนัใดบา้ง รวมไปถึงมีความจาํเป็นตอ้งใช้
หนงัสือเดินทางเพื$อกิจธุระส่วนตวัของท่านในช่วงใดบา้ง ซึ$งอาจจะอยูใ่นช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซึ$งอาจทาํใหใ้หมี้



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนงัสือเดินทางอยูใ่นระหว่างการพิจารณาที$สถานทูต) ท่านจาํเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตั�งแต่
ขั�นตอนการจอง หรือ ก่อนชาํระเงินมดัจาํ พร้อมแจง้วนั และ เวลาที$ท่านสะดวกจะยื$นวีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานให้
อีกครั� ง หากมีคิวยื$นว่างช่วงที$ท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะดาํเนินการใหดี้ที$สุดที$จะช่วยอาํนวยความสะดวกใหท่้านเป็นกรณีพิเศษ 
แต่ทั�งนี�  การนดัหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จาํเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ$มเติม ท่านสามารถเลือกซื�อ 
:.9 ควิพเิศษ (Premium) คือ การนดัหมายที$เร็วขึ�น หรือ สามารถเลือกเวลาไดม้ากขึ�น  
:.= การยื�นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใชเ้วลาพิจารณาเร็วกวา่ปกติ  

** การบริการพเิศษนีJยงัคงใช้มาตราฐานการพจิารณาวีซ่าแบบเดมิทัJงหมด ** 
ประเทศที$ท่านสามารถเลือกซื�อบริการพิเศษนี�ได ้ไดแ้ก่ องักฤษ อติาล ีฝรั�งเศส สวสิเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เท่านั�น  
** สําหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษอีกครัJง อาจมีการ
เปลี�ยนแปลง ** 

4. กรณีที$ท่านไม่สามารถยื$นวีซ่าพร้อมคณะได ้จาํเป็นตอ้งยื$นก่อน หรือ หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นงัสือเดินทางในช่วงที$ทางบริษทั
จะเริ$มดาํเนินการจดัเตรียมเอกสารเพื$อขอยื$นวีซ่า (โดยประมาณ =Y-:X วนั ก่อนเดินทางเป็นอยา่งนอ้ย หรือ อาจเร็วกวา่นั�น) และ
หากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใช้จ่ายที$เกิดขึ�นตามจริงทั�งหมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดย
เครื$องบิน (ตั�ว) จะตอ้งออกก่อนกาํหนด แต่วีซ่ายงัไม่ดาํเนินการ หรือ วีซ่ายงัไม่ไดรั้บการอนุมติั (อยูใ่นระหว่างการพิจารณา) 
เนื$องจากท่านดาํเนินการยื$นวีซ่าหลงัคณะ และหรือ กรณีที$ท่านตอ้งการยื$นก่อนคณะ แต่คณะที$ท่านเดินทาง ยงัไม่ปิด อยูร่ะหวา่ง
การขาย ยงัไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลกัฐานการพาํนกัในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนั
การเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที$ยวภาษาองักฤษ (Itinerary) ในส่วนนี�  ท่านจาํเป็นตอ้งดาํเนินการดว้ยตนเอง และ
หากทา้ยที$สุดคณะไม่สามารถเดินทางได ้ไม่วา่กรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ8 ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายใหก้บัท่านไม่
วา่ส่วนใดส่วนหนึ$งทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั$วไปคือ 9Y-=X วนัทาํการ (ไม่รวมวนัเสาร์ - อาทิตย ์ทั�งนี�  ขึ�นอยูก่บัจาํนวนผูส้มคัรในช่วง
นั�นๆ ซึ$ งหากอยูใ่นช่วงฤดูกาลท่องเที$ยว ที$มีผูส้มคัรเป็นจาํนวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกติ) 

6. หลงัจากที$ผูส้มคัรไดท้าํการยื$นขอวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรทาํการยืมหนงัสือเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใชร้ะหวา่งขั�นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น ดงันั�นหากท่านมีความจาํเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื$อเดินทาง กรุณา
แจง้เจา้หนา้ที$เป็นกรณีพิเศษ เพื$อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที$ตอ้งการใชห้นงัสือเดินทางกะทนัหนั ทาํใหต้อ้งร้องขอหนงัสือเดินทาง
กลบัคืนด่วน ระหว่างขั�นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจทาํให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจาํเป็นตอ้งสมคัรเขา้ไปใหม่ นั$น
หมายถึงจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั�งหมด โดยคาํนึงถึงระยะเวลาที$เหลือก่อนเดินทางสาํหรับการพิจารณา
เป็นสาํคญัก่อนดาํเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเกน้ชนิดเขา้ออกมากกวา่ 9 ครั� ง หรือ หลายครั� ง (Multiple) ที$ยงัไม่หมดอาย ุไม่ชาํรุด และ ยงัมีวนัคงเหลือใน
กลุ่มประเทศเชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวตัถุประสงคที์$วีซ่าเชงเกน้ฉบบันั�นๆออก และตอ้งการใช้



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เดินทางท่องเที$ยวกบัคณะนี�  สามารถใชไ้ด ้หากวีซ่านั�นถูกใชม้าแลว้ตามเงื$อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจากประเทศใด 
จะตอ้งพาํนกัประเทศนั�นๆมากที$สุด มาก่อนแลว้อยา่งนอ้ยหนึ$ งครั� ง หากไม่เป็นไปตามเงื$อนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิ8 ในการไม่รับผิดชอบเกี$ยวกบัความเสียหาย และ ค่าใชจ่้ายที$จะเกิดขึ�นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจาก
ด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถูกส่งกลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที$ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที$สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั� ง และยงัไม่หมดอายุ จาํเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิดท่องเที$ยว
เท่านั�น โดยจะตอ้งอยู่ในหนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนัที$มีอายุคงเหลืออย่างนอ้ง [ เดือน ณ วนัเดินทางกลบั รวมถึงวีซ่าชนิดที$
อนุมติัโดยระบุวนัที$สามารถพาํนกัในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกินกว่ากาํหนดที$อนุมติัในหน้าวีซ่า ทั�งนี�  ขึ�นอยู่กบัประเทศ
ปลายทางอีกครั� ง กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที$มีการประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ให้กบัเจา้หนา้ที$ตรวจสอบเพื$อความถูกตอ้ง 
หากไม่เป็นไปตามเงื$อนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ8 ในการไม่รับผิดชอบเกี$ยวกบัความเสียหาย และ 
ค่าใชจ่้ายที$จะเกิดขึ�นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอินไดเ้นื$องจากอายุหนงัสือเดินทางคงเหลือไม่
เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง และ ถูกส่งกลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือให้ขอ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ใน
กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือให้ขอ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ 
อาจถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืน
ค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ$ งขอใหท่้านใหค้วามร่วมมือในส่วนนี� เพื$อให้
การยื$นคาํร้องในครั� งต่อๆไปสะดวกมากขึ�น ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัดุลยพินิจของเจา้หนา้ที$สถานทูตเป็นสาํคญั 

11. การที$วีซ่าจะออกใหท้นัวนัเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี$วนั เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆไดท้ั�งสิ�น เพราะเนื$องจากมีเอกสิทธิ8 ทางการทูตคุม้ครองอยู ่

12. เกี�ยวกับเอกสารทางราชการที�จําเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที�ออกจากสํานักงานเขต หรือ 
อาํเภอ ที�อาศัยอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณบีิดาและมารดา หย่าร้าง , ใบสําคญัการหย่า กรณศูีนย์รับยื�นคําร้องขอวซ่ีา หรือ สถานทูต
ต้องการ เอกสารที�แปลเรียบร้อย จําเป็นจะต้องได้รับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุลเท่านัJน ซึ�งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม 
ฉบับละ ประมาณ B,000-1,500 บาท กรณีนีJ จําเป็นที�สุด สําหรับเด็กที�อายุตํ�ากว่า B� ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา 
(เช่น เดินทางกับมารดา และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนีJ ลูกค้าจําเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิoไม่สามารถชําระค่าใช้จ่ายในส่วนนีJให้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จําเป็นต้องมีตราประทับ) ทาง
บริษัทยนิดอีาํนวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ที$จองเฉพาะทวัร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเครื$องบิน (จอยด์แลนด์ทวัร์ ซื�อตั�วเครื$องบินแยกเอง) ท่านจาํเป็นจะตอ้ง
เตรียมหลกัฐานการจอง ตั�วเครื$องบิน โรงแรมที$นอกเหนือจากคณะ ที$ท่านพาํนกัก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกนัการเดินทางให้
ครอบคลุมวนัที$ท่านเดินทาง ไป และ กลบั เพื$อใชใ้นการประกอบการยื$นขอวีซ่าให้ครบตามเงื$อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่า



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กรณีใดกต็าม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื$นขอวีซ่าในคิวนดัหมายของคณะได ้โดยท่านจาํเป็นจะตอ้งยอมรับ
เงื$อนไข และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิ$มเติมเนื$องจากไม่ใช่การนดัหมายยื$นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจาํเป็นเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้าย
เพิ$มเติมส่วนนี�  หรือ ส่วนใดส่วนหนึ$งดว้ยตนเองทั�งหมดไม่วา่กรณีไดก้ต็าม รวมไปถึงกรณีที$ในวนันดัหมายเพื$อยื$นขอวีซ่า ท่าน
ไม่สามารถยื$นขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดกต็าม ทาํใหท่้านตอ้งยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื$อนไขการยกเลิก
ทั�งหมด  

14. กรณีที$ท่านมีแผนการเดินทางที$จะเดินทางไปยงักลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี�  และ ท่านมีความประสงคข์อวีซ่าเชงเกน้ใหค้ร
อบคลุมวนัเดินทางในทริปสุดทา้ย ท่านจาํเป็นตอ้งแจง้กบัเจา้หนา้ที$ใหท้ราบตั�งแต่ขั�นตอนการจองทวัร์ รวมไปถึงแผนกวีซ่าที$
ช่วยอาํนวยความสะดวกให้กับท่านอีกครั� ง ก่อนตั�งแต่ขั�นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ตั�ว
เครื$องบิน จาํเป็นจะตอ้งเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ตั�งแต่ขั�นตอนการขอเกบ็เอกสาร เพื$อเตรียมกรอกแบบฟอร์มใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม 
และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื$นขอวีซ่าในคิวนดัหมายของคณะได ้โดยท่านจาํเป็นจะตอ้งยอมรับเงื$อนไข (ขอ้ 
:) และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิ$มเติมเนื$องจากไม่ใช่การนดัหมายยื$นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจาํเป็นเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายเพิ$มเติม
ส่วนนี�  หรือ ส่วนใดส่วนหนึ$ งดว้ยตนเองทั�งหมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถึงกรณีที$ในวนันดัหมายเพื$อยื$นขอวีซ่า ท่านไม่
สามารถยื$นขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาํให้ท่านตอ้งยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื$อนไขการยกเลิก
ทั�งหมด 

 

ข้อมูลสําคญัเกี�ยวกับ สายการบิน ที�ท่านควรทราบ 
1. เกี$ยวกบัที$นั$งบนเครื$องบิน เนื$องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ8 ในการเลือกที$นั$ง

บนเครื$องบินทุกกรณี แต่ทางบริษทัจะพยายามให้มากที$สุด ให้ลูกคา้ผูเ้ดินทางที$มาดว้ยกนั ไดน้ั$งดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัให้มาก
ที$สุดเท่าที$จะสามารถทาํได ้

2. กรณีที$ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขั�นตอนการจอง กรณีที$แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง
กะทนัหนั อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ$มเพื$อชาํระกบัเมนูใหม่ที$ตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้

3. บางสายการบินอาจมีเงื$อนไขเกี$ยวกบัการใหบ้ริการอาหารบนเครื$องแตกต่างกนั ขอใหท่้านทาํความเขา้ใจถึงวฒันธรรมประจาํ
ชาติของแต่ละสายการบินที$กาํลงัใหบ้ริการท่านอยู ่

 

เงื�อนไข และ ข้อควรทราบอื�นๆ ทั�วไป ที�ท่านควรทราบ 
1. ทวัร์นี�สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื$อการท่องเที$ยวเท่านั�น 
2. ทวัร์นี�ขอสงวนสิทธิ8 สาํหรับผูเ้ดินทางที$ถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีนํ� าตาล / เลือดหมู) เท่านั�น กรณีที$ท่านถือหนงัสือ

เดินทางราชการ  (หน้าปกสีนํ� าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะทวัร์อนัมี
วตัถุประสงคเ์พื$อการท่องเที$ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื$อมโยงเกี$ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นงัสือเดินทาง
พิเศษอื$นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั�งฝั$งประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่วา่กรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ8 ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที$จะเกิดขึ�นในส่วนนี�  ไม่
วา่ส่วนใดส่วนหนึ$ง 

3. ทวัร์นี� เป็นทวัร์แบบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบร้อยแลว้ทั�งหมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที$ระบุไวใ้นรายการไม่
วา่บางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ8 ไม่คืนเงินค่าบริการ
ไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ8 ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื$อ นามสกุล คาํนาํหน้าชื$อ เลขที$หนังสือ
เดินทาง เลขที$วีซ่า และอื$นๆ เพื$อใชใ้นการจองตั�วเครื$องบิน ในกรณีที$นกัท่องเที$ยวหรือเอเยน่ตไ์ม่ไดส่้งหนา้หนงัสือเดิน และ 
หนา้วีซ่ามาใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํหรือส่วนที$เหลือทั�งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ8 ในการเปลี$ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื$อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัที$เดินทางจริงของประเทศที$เดินทาง ทั�งนี�  ทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็น
สาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ8 ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที$เพิ$มขึ�นของนกัท่องเที$ยวที$ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของ
ทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สมัภาระ ความล่าชา้ เปลี$ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื$น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี�คาํนวณจากอตัราแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที$ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั�น ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ8
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ$มขึ�น ในกรณีที$มีการเปลี$ยนแปลงอตัราแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื$องบิน ค่าภาษี
นํ�ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี$ยนแปลงเที$ยวบิน ฯลฯ ที$ทาํใหต้น้ทุนสูงขึ�น 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั�น 

9. นักท่องเที$ยวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุที$
เกี$ยวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่น เกิดอุบติัภยัที$ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษทั
จะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนที$บริษทัยงัไม่ไดช้าํระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตาม
หลกัปฏิบติัเท่านั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที$จะนาํติดตวัขึ�นเครื$องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 9XX มิลลิลิตรต่อชิ�น และรวมกนัทุก
ชิ�นไม่เกิน 9,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ$ งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หน้าที$ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 9 ใบเท่านั�น ถา้สิ$งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที$กาํหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที$โหลดใตท้อ้งเครื$องบินเท่านั�น 

11. สิ$งของที$มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที$
โหลดใตท้อ้งเครื$องบินเท่านั�น 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

12. คณะทวัร์นี�  เป็นการชาํระค่าใชจ่้ายทั�งหมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบริษทัที$ไดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ$ ง
บางส่วนของโปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเที$ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที$ท่านไม่ตอ้งการใช้
บริการส่วนใดส่วนหนึ$ง ไม่วา่กรณีใดกต็าม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ$มเติมขึ�นตามมาเป็นบางกรณี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ8 ในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายที$เกิดขึ�นจริงทั�งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีที$เกิดเหตุการณ์นี� ขึ�น ไม่วา่กรณีใดกต็าม 

13. กรณีลูกคา้ที$จองเฉพาะทวัร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเครื$องบิน (จอยดแ์ลนดท์วัร์ ซื�อตั�วเครื$องบินแยกเอง) ในวนัเริ$มทวัร์ (วนัที$
หนึ$ง) ท่านจาํเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านั�น ทางบริษทัไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่วา่กรณีใดกต็าม กรณีที$ไฟลท์ของท่านถึง
ชา้กว่าคณะ และ ยืนยนัเดินทาง ท่านจาํเป็นจะตอ้งเดินทางตามคณะไปยงัเมือง หรือ สถานที$ท่องเที$ยวที$คณะอยู่ในเวลานั�นๆ 
กรณีนี�  จะมีค่าใชจ่้ายเพิ$ม ท่านจาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายที$ใชใ้นการเดินทางดว้ยตนเองทั�งหมดเท่านั�น ไม่วา่กรณีใดกต็าม และ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ8 ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ไดท่้องเที$ยวเมือง หรือ สถานที$ท่องเที$ยวใดๆ สถานที$หนึ$ง 
ทุกกรณี เนื$องจากเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้ทั�งหมด 

14. รูปภาพในรายการทวัร์ ใชเ้พื$อประกอบการโฆษณาเท่านั�น  
15. ด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่อนุญาตใหบุ้คคลที$มีคดีความ คาํสั$งศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีที$เคยรับรอง 

หรือ คํ�าประกนั หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองที$กระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเดินทางออกนอกเมือง ณ วนัเดินทางจริง ทางบริษทัจะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ$งไดทุ้กกรณี 

16. สาํหรับผูเ้ดินทางที$ตั�งครรภ ์จาํเป็นตอ้งปรึกษาแพทย ์เพื$อตรวจสอบอายคุรรภที์$แน่นอน กบั วนัที$เดินทางจริง และหากเดินทาง
ได ้ท่านจาํเป็นจะตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองจากแพทยย์ืนยนัใหเ้ดินทางได ้และแจง้รายละเอียดของอายคุรรภที์$ชดัเจน ตามกฎ
ของสายการบิน ส่วนใหญ่ หากอายคุรรภเ์กิน =W สปัดาห์ จะไม่สามารถเดินทางโดยเครื$องบินไดทุ้กกรณี หากท่านตั�งครรภแ์ละ
ไม่แจง้ใหส้ายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ8 ปฏิเสธไม่ใหท่้านเดินทาง  

 
การเตรียมเอกสาร เพื�อยื�นคาํร้องขอวีซ่าท่องเที�ยวเชงเก้น ประเทศฝรั�งเศส 

9. .  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายกุารใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ [ เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมีหนา้วา่งไม่ตํ$ากวา่ = 
หนา้ (หนังสือเดนิทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านัJน) 

2. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด -.N x 8.N ซม. ใบหนา้ประมาณ : ซม. จาํนวน = รูป ฉากหลงั
ตอ้งเป็นพื�นสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน : เดือน ไม่ซํ� ากับวีซ่าประเทศอื$นๆที$เคยได้รับ 
เท่านั�น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ ทัJงชนิดมีสี และ ชนิดใส 

3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรียน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษทั / ร้านคา้ :  

หนงัสือรับรองบริษทัฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มีอายไุม่เกิน : เดือน) 
/ หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

This image cannot currently be displayed.



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.2 กรณีเป็นพนกังาน : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง วนัเริ$มงาน เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื$อประเทศ ไม่จาํเป็นตอ้งระบุ
ชื$อประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษทัฯ ที$มีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ที$อยู ่
และเบอร์ติดต่ออยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีที$เป็นขา้ราชการ : หนงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้มี) สาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี�แจงตนเองเกี$ยวกบัหนา้ที$การงาน เป็นภาษาองักฤษ สามารถ

เขียนแนะนาํตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แต่ทั�งนี�  อยูที่$ดุลยพินิจของเจา้หนา้ที$รับยื$นเท่านั�น  
3.6 กรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาองักฤษ  
** หลกัฐานการทํางาน / การเรียน ควรมอีายุออกมาแล้วไม่เกนิ -% วัน ณ วนัที�นัดยื�นวซ่ีา จดหมายต้องเป็นภาษาองักฤษและต้อง

สะกด ชื�อ-นามสกลุ ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง เท่านัJน กรณไีม่ถูกต้องเจ้าหน้าที�อาจปฏเิสธการรับยื�นได้ ** 
4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านัJน กรุณาจดัเตรียมดงันี�  
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั : เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัJน อพัเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดาํเนินการมาแล้ว ไม่เกนิ $% วนั ณ วนัที�นัดยื�นวีซ่า ** 
** ผู้ที�ประกอบอาชีพ มหีน้าที�การงาน จําเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตวัเสมอ บัญชีบริษทั สามาถใช้ประกอบการพจิารณาได้ แต่ไม่

สามารถใช้ยื�นแทนบญัชีส่วนตัวได้ ซึ�งหากมแีต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที�อาจปฏิเสธการรับยื�นได้ ** 
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 
7. สาํเนาใบเปลี$ยนชื$อ - เปลี$ยนนามสกลุ (ถา้มี) 
8. สาํเนาสูติบตัร (กรณผู้ีเดนิทางอายุตํ�ากว่า B� ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพิ�มเติมกรณเีป็นเดก็อายุตํ�ากว่า B� ปีบริบูรณ์และ ไม่เดนิทางพร้อมบิดามารดา  
หรือเดนิทางพร้อมบดิา หรือ มารดา คนใดคนหนึ�ง ** 

- กรณเีดก็ ไม่ได้เดนิทางกบั บิดาและมารดา จาํเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ที$ออกโดยสาํนกังาน
เขตหรืออาํเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบา้น ทั�งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , 
หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามสาํเนาถูกตอ้ง 
- กรณเีดก็ ไม่ได้เดนิทางกบั บิดา จาํเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ที$ออกโดยสาํนกังานเขตหรืออาํเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง 
ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- กรณเีดก็ ไม่ได้เดนิทางกบั มารดา จาํเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ที$ออกโดยสาํนกังานเขตหรืออาํเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง 
ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.B8) กรณีบุตรอยูใ่นการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ$ง 
- สาํเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 
- สาํเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณรัีบรองการเงนิให้บุคคลในครอบครัว จําเป็นต้องเกี�ยวข้องกันทางสายเลือดเท่านัJน บิดา , มารดา , บุตร , พี� , น้อง , สามี , 
ภรรยา สามารถอ้างองิได้จากทะเบยีนบ้าน ทะเบียนสมรส จําเป็นต้องแนบสําเนามาด้วย และจําเป็นต้องยื�นเอกสารสําคญัดงันีJ 

** 
- หนังสือรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัJน โดยระบุชื�อเจ้าของบญัชี (ผู้รับรอง) ยนืยนั

รับรองใหก้บัผูถู้กรับรอง จาํเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไม่เกิน $% วนั ณ วนัที�นัดยื�นวีซ่า ** โดยสะกด ชื�อ-นามสกุล ผู้ถูกรับรอง ให้
ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั :  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัJน อพัเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดาํเนินการมาแล้ว ไม่เกนิ $% วนั ณ วนัที�นัดยื�นวีซ่า ** 
** จําเป็นต้องใช้ทัJงผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดกต็าม หากไม่เป็นไปตามเงื�อนไข เจ้าหน้าที�อาจปฏเิสธการรับยื�นได้ ** 
** หลกัฐานทางการเงนิข้างต้น ต้องเป็นบญัชีเดยีวกนัเท่านัJน เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบญัชีเดยีวกนั ** 

- เอกสารเพื$ออา้งอิงความสมัพนัธ์ อาทิ สาํเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สูติบตัร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนที�การเดนิทาง เพื�อยื�นคาํร้องขอวซ่ีาท่องเที�ยวเชงเก้น ประเทศฝรั�งเศส 
 สถานที� : ศูนย์ยื�นคาํร้องขอวซ่ีาฝรั�งเศส TLS contact Center อาคารสาธรซิตีJ ทาวเวอร์ ชัJน B$ 
 การเดนิทาง : โดยรถยนต์ส่วนตวั ที�ตกึสามารถจอดรถได้ ไม่มีบริการประทบัตราที�จอดรถ 
   : ขนส่งสาธารณะ BTS ลงสถานี ช่องนนทรี โดยใช้ทางออกหมายเลข N จากนั�นเดินชิดซา้ยตามทางเดินลอยฟ้าขา้ม

แยกสาธร นราธิวาส ประมาณ 9YX เมตร จะถึงทางลง เดินลงโดยใชบ้นัไดทางลงมุ่งหนา้สู่ถนนสาทร จากนั�นเดินตรงไปอีก
ประมาณ 9XX เมตร จะพบอาคารสาธรซิตี�  ทาวเวอร์ อยูท่างดา้นขวามือของท่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


