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เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม ฝรงัเศส

โดยสายการบนิ
 
 
 

 
 
 

 บนิสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt)

 เทยีวชม หมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn Village

 ลอ่งเรอืเทยีวอมัสเตอรด์มั (Amsterdam)

 เยอืนจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place)

 เทยีวปารสี (Paris)เมอืงทมีเีต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ

 เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์

 ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึกับหอไอเฟล 

 ชอ้ปปิงรา้นคา้ปลอดภาษีและในหา้งใหญใ่จกลางกรงุปารสี   

เมนูพเิศษ,,ขาหมเูยอรมัน และหอยแมลงภูอ่บไวนข์าว

 

 
  

 

น ีเนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม ฝรงัเศส
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG

Frankfurt)ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์สีําคญัของเยอรมนี

Giethoorn Village)  หมูบ่า้นปลอดถนน 

Amsterdam)ดนิแดนแหง่เสรภีาพ 

Grand Place)ใจกลางกรงุบรสัเซลส ์(Brussels)

องทมีเีต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ 

พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace)อันยงิใหญ่

หอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลักษณ์ทโีดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสี

ชอ้ปปิงรา้นคา้ปลอดภาษีและในหา้งใหญใ่จกลางกรงุปารสี    

หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว 

ราคาเรมิตน้54

 หนา้ 1 จาก 13 

 

น ีเนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม ฝรงัเศส 

TG) 

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์สีําคญัของเยอรมน ี

Brussels) 

อันยงิใหญ ่

สญัลักษณ์ทโีดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสี 

54,900.- 
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กาํหนดการเดนิทาง                                                                                     
 

วนัท ี 8-15 ส.ค. 61 

วนัท ี 22-29 ก.ย. 61 

วนัท ี 27 ต.ค.-3 พ.ย. 61 

วนัท ี 30 พ.ย.-7 ธ.ค.61 

วนัท ี 1-8, 5-12, 24-31 ธ.ค. 61 

วนัท ี 26 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 29 ธ.ค.-5 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1. กรงุเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์ 

2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตรุัสโรเมอร ์– โคโลญ 

3. 
ดสุเซลดอรฟ์ – หมูบ่า้นกธีรูน์ – อมัสเ์ตอรด์ัม 

ลอ่งเรอืหลังคากระจก 

4. อมัสเตอรด์ัม – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคันส ์

5. บรัสเซลล ์– ลลิล ์– ลอ่งเรอืบาโตมชุ

6. ปารสี – พระราชวังแวรซ์ายน ์– ชอ๊ปปิง

7. ปารสี – สนามบนิ 

8. กรงุเทพฯ 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1: กรงุเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู

บนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

23.45 น. ออกเดนิทางสูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ 

***คณะเดนิทางวนัท ี

***คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี

รงคเ์ฟิรต์ เวลา 05.50 

วนัท ี2: แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์

06.00 น. ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี

6 ชวัโมงในวันท ี28 ตลุาคม 

ตัวเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt)

  

กาํหนดการเดนิทาง                                                                                     

5 ม.ค. 62 (ปีใหม)่ 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง 

✈ ✈ 

โคโลญ – ดสุเซลดอรฟ์ ✈ O 

อมัสเ์ตอรด์ัม –  
O O 

หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคันส ์– กรงุเฮก – บรัสเซลล ์ O O 

ลอ่งเรอืบาโตมชุ – ปารสี O O 

ชอ๊ปปิง O O 

O ✈ 

O ✈ 

แฟรงกเ์ฟิรต์ 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู

โดยมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

แฟรงคเ์ฟิรต์ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 920 

คณะเดนิทางวนัท ี26 ต.ค. 61 ถงึแฟรงคเ์ฟิรต์ เวลา 05.00 น.***

คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี29 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

50 น.*** 

จตัรุสัโรเมอร ์– โคโลญ – ดสุเซลดอรฟ์ 

ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 

ตลุาคม 2561) นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร นําทา่นเดนิทางเขา้สู่

(Frankfurt)ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์สํีาคั

 หนา้ 2 จาก 13 

กาํหนดการเดนิทาง                                                                                      

54,900.- 

57,900.- 

64,900.- 

55,900.- 

55,900.- 

69,900.- 

 คาํ 
โรงแรมทพีกั  

หรอื เทยีบเทา่ 
✈  

O 
HOLIDAY INN 

HAFEN 

X 
MERCURE 

AMSTERDAM WEST 

O GRESHAM BELSON 

O 
BEST WESTERN 

PLUS SUITCASE 

X 
BEST WESTERN 

PLUS SUITCASE 

✈  

✈  

 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู2เคานเ์ตอร ์H สายการ

.*** 

เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 23.40 น. และถงึแฟ

เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 

นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร นําทา่นเดนิทางเขา้สู่

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์สํีาคัญของเยอรมนี รวมทัง
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เป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทสํีาคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ 

ซงึถอืไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครังเมอืคราวเสด็จประพาสยุโรปของ

รัชกาลท ี5 นําเทยีวชมจตัรุสัโรเมอร ์

THE ROMER หรอื Frankfurt City Hall

จัตรุัสโรเมอร ์ 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ 

ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทังยังเป็นแหล่งผลตินําหอม

ออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชอื นําเทยีวชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมยัโรมนัเรอืงอํานาจ

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย นําทา่นถา่ยรปูคูก่บัมหาวหิารโคโลญ 

มเีหตทํุาใหต้อ้งหยดุพักการกอ่สรา้งไปบา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกวา่หกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบรูณ์ ทังนี

จงึแลว้เสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลกิ นับเป็นวหิารที

ใหญแ่ละสงูทสีดุในโลกในสมัยนัน 

กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 

เมอืงดซุเซลดอรฟ์ (Dusseldorf)

Westphalia) นําท่านถ่าย

รับรางวัลพรติซเ์กอร ์ซงึเป็นรางวัลสงูสดุในสายวชิาชพี และรางวัลอนืๆอกีมาก 

หนงึอาคารทมีชีอืเสยีงมากทสีุดของเมอืง ไดรั้บการออกแบบใหดู้แลว้เหมอืนประตู อสิระใหท้่า

จับจา่ยใชส้อยตามอัธยาศัย

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร

 เดนิทางเขา้สูท่พีักHOLIDAY INN HAFEN 

วนัท ี3: ดสุเซลดอรฟ์ – หมูบ่า้นกธีูรน์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู“่

เนเธอรแ์ลนด ์เป็นหมูบ่า้นทอีาศัยการสญัจรทางนําเพยีงอยา่งเดยีว จนไดฉ้ายาว่าเป็น 

มผีูค้นอาศัยเพยีงแค่ 2,600 

เรอืพายลํานอ้ย ตน้ไมใ้บหญา้ และอากาศบรสิุทธ ิซงึเป็นดังสวรรคสํ์าหรับการพักผ่อนแบบสโลวไ์ลฟ์

อยา่งแทจ้รงิ 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

บา่ย นําทา่นเดนิทางต่อสูก่รุงอมัสเตอรด์มั 

และอสิรเสรภีาพ ของนักท่องเทยีวจากทัวโลก นําท่านผ่านชมเมอืงทมีากมายไปดว้ยพพิธิภัณฑร์ะดับ

โลกต่างๆ มากมาย ชมเมอืงอัมสเตอร์ดัมโดยการ

สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่รวมทังสภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่นังดงามสบืทอดมาตังแต่สมัยศตวรรษท ี

ทัศนยีภาพของบา้นเรอืนอนัสวยงามอยา่งมเีอกลักษณ์ 

ชอืเสยีงทา่นจะไดส้มัผัสและเรยีนรูพ้นืฐานในการดแูละการเจยีระไนเพชรในรปูแบบตา่งๆ พรอ้มกนันั

ไดม้โีอกาสเลอืกซอืเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อนื อยา่งนาฬกิายหีอ้

ดังมากมาย อาท ิเชน่ ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, 

TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD 

CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER 

จากนันนําทา่นเดนิเทยีวชมและเลอืกซอืสนิคา้ทบีรเิวณ

  

เป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทสํีาคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ 

ซงึถอืไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครังเมอืคราวเสด็จประพาสยุโรปของ

ชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg)ซงึเป็นจัตรุสัทเีกา่แกท่สีดุในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื 

Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ซงึอยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) เมอืงสําคัญรมิแมนํ่าไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 

ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทังยังเป็นแหล่งผลตินําหอม

อนัลอืชอื นําเทยีวชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมยัโรมนัเรอืงอํานาจ

กลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นถา่ยรปูคูก่บัมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซงึเรมิกอ่สรา้งมาตังแต่ปี 

มเีหตทํุาใหต้อ้งหยดุพักการกอ่สรา้งไปบา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกวา่หกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบรูณ์ ทังนี

มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลกิ นับเป็นวหิารที

ใหญแ่ละสงูทสีดุในโลกในสมัยนัน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสงูถงึ 

144 เมตร จุดประสงคเ์พอือทุศิใหนั้กบญุปีเตอรแ์ละพระแมม่าร ีจากนันเดนิทางสู่

(Dusseldorf) เป็นเมอืงหลวงของในรัฐนอรท์ไรน์ เวสตฟ์าเลยี 

นําท่านถ่ายรูปกับDer NeueZollhof ซงึออกแบบโดย แฟรงก ์โอเวน เกหร์ ีผูท้เีคยไดรั้บ

รับรางวัลพรติซเ์กอร ์ซงึเป็นรางวัลสงูสดุในสายวชิาชพี และรางวัลอนืๆอกีมาก 

หนงึอาคารทมีชีอืเสยีงมากทสีุดของเมอืง ไดรั้บการออกแบบใหดู้แลว้เหมอืนประตู อสิระใหท้่า

จับจา่ยใชส้อยตามอัธยาศัย 

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

HOLIDAY INN HAFEN หรอืเทยีบเทา่ 

หมูบ่า้นกธีูรน์ – อมัสเ์ตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก

หอ้งอาหารของโรงแรม 

“หมูบ่า้นกธีูรน์” (Giethoorn Village) หมูบ่า้นเล็กๆ แห่งหนงึในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์เป็นหมูบ่า้นทอีาศัยการสญัจรทางนําเพยีงอยา่งเดยีว จนไดฉ้ายาว่าเป็น 

600 กว่าคนแต่มนัีกท่องเทยีวไปเยอืนนับลา้นคน นําท่าดมืดํากับลําคลองนําใส 

เรอืพายลํานอ้ย ตน้ไมใ้บหญา้ และอากาศบรสิุทธ ิซงึเป็นดังสวรรคสํ์าหรับการพักผ่อนแบบสโลวไ์ลฟ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

กรุงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam)เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ เมอืงแห่งแสงส ี

และอสิรเสรภีาพ ของนักท่องเทยีวจากทัวโลก นําท่านผ่านชมเมอืงทมีากมายไปดว้ยพพิธิภัณฑร์ะดับ

โลกต่างๆ มากมาย ชมเมอืงอัมสเตอร์ดัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก

มเป็นอยู ่รวมทังสภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่นังดงามสบืทอดมาตังแต่สมัยศตวรรษท ี

ทัศนยีภาพของบา้นเรอืนอนัสวยงามอยา่งมเีอกลักษณ์ นําเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชร

ชอืเสยีงทา่นจะไดส้มัผัสและเรยีนรูพ้นืฐานในการดแูละการเจยีระไนเพชรในรปูแบบตา่งๆ พรอ้มกนันั

ไดม้โีอกาสเลอืกซอืเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อนื อยา่งนาฬกิายหีอ้

ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, 

TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชนัอยา่ง

HANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER 

จากนันนําทา่นเดนิเทยีวชมและเลอืกซอืสนิคา้ทบีรเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square
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เป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทสํีาคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ 

ซงึถอืไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครังเมอืคราวเสด็จประพาสยุโรปของ

สทเีกา่แกท่สีดุในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื 

หรอืศาลาว่าการเมอืง ซงึอยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของ

เมอืงสําคัญรมิแมนํ่าไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 4 

ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทังยังเป็นแหล่งผลตินําหอม

อนัลอืชอื นําเทยีวชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมยัโรมนัเรอืงอํานาจ 

ซงึเรมิกอ่สรา้งมาตังแต่ปี 1248 แต่

มเีหตทํุาใหต้อ้งหยดุพักการกอ่สรา้งไปบา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกวา่หกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบรูณ์ ทังนี

มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลกิ นับเป็นวหิารที

ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสงูถงึ 157 เมตร 

เมตร จุดประสงคเ์พอือทุศิใหนั้กบญุปีเตอรแ์ละพระแมม่าร ีจากนันเดนิทางสู่

เป็นเมอืงหลวงของในรัฐนอรท์ไรน์ เวสตฟ์าเลยี (North Rhein-

ซงึออกแบบโดย แฟรงก ์โอเวน เกหร์ ีผูท้เีคยไดรั้บ

รับรางวัลพรติซเ์กอร ์ซงึเป็นรางวัลสงูสดุในสายวชิาชพี และรางวัลอนืๆอกีมาก นําทา่นชม Stadttorเป็น

หนงึอาคารทมีชีอืเสยีงมากทสีุดของเมอืง ไดรั้บการออกแบบใหดู้แลว้เหมอืนประตู อสิระใหท้่านได ้

ลอ่งเรอืหลงัคากระจก 

หมูบ่า้นเล็กๆ แห่งหนงึในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์เป็นหมูบ่า้นทอีาศัยการสญัจรทางนําเพยีงอยา่งเดยีว จนไดฉ้ายาว่าเป็น “หมูบ่า้นไรถ้นน” 

กว่าคนแต่มนัีกท่องเทยีวไปเยอืนนับลา้นคน นําท่าดมืดํากับลําคลองนําใส 

เรอืพายลํานอ้ย ตน้ไมใ้บหญา้ และอากาศบรสิุทธ ิซงึเป็นดังสวรรคสํ์าหรับการพักผ่อนแบบสโลวไ์ลฟ์

เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ เมอืงแห่งแสงส ี

และอสิรเสรภีาพ ของนักท่องเทยีวจากทัวโลก นําท่านผ่านชมเมอืงทมีากมายไปดว้ยพพิธิภัณฑร์ะดับ

ลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลยีวเขา้ตามลําคลอง 

มเป็นอยู ่รวมทังสภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่นังดงามสบืทอดมาตังแต่สมัยศตวรรษท ี17 และ

นําเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรทมีี

ชอืเสยีงทา่นจะไดส้มัผัสและเรยีนรูพ้นืฐานในการดแูละการเจยีระไนเพชรในรปูแบบตา่งๆ พรอ้มกนันันยัง

ไดม้โีอกาสเลอืกซอืเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อนื อยา่งนาฬกิายหีอ้

ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, 

รวมไปถงึนาฬกิาแฟชนัอยา่ง GUCCI, DIESEL, DKNY, 

HANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

Dam Square) ศนูยก์ลาง
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ของเมอืงทมีอีนุสรณส์งครามเพอืรําลกึถงึทหารทเีสยีชวีติในสงครามโลกครังท ี

การเมอืงทหีลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งทจัีกรพรรดนิโปเลยีนแหง่ฝรังเศสเรอืง

อํานาจ 

คาํ อสิระอาหารคําตามอธัยาศัย

      เดนิทางเขา้สูท่พีกัMERCURE AMSTERDAM WEST 

วนัท ี4: อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส์

ระลกึกับกังหันลม สัญลักษณ์ทสํีาคัญอย่างหนงึของชาวดัตช ์และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไม ้

ของชาวดัตชท์ใีชใ้สใ่นชวีติประจําวันในงานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึ 

จากนันนําท่านเดนิทางต่อสู่เมอืง 

ฮอลแลนด ์ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เดอะเฮกเป็นเมอืงใหญเ่ป็นอันดับ 

เทอรด์าม ตังอยูท่างตะวันตกของประเทศ มอีตุสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพมิพ ์เป็นทตีังของศาล

ยตุธิรรมระหวา่งประเทศหรอืศาลโลก นําท่ายเทยีวชมเ

โลก กลางลานกวา้งซงึเคยเป็นแดนประหารนักโทษ

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูก่รงุบรสัเซลส์

เบลเยยีม สถานทตีังสํานักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้จากนันนํา

ทา่นชมและถา่ยรปูเป็นทรีะลกึกบั

(Atomium)ซงึเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก

โดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตัล

จากนันเขา้สูจั่ตุรัสกลางเมอืง

ทสีุดแห่งหนงึในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมอืงและอาคารทสีวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถ่ายรูปกับ

เมเนเกน้พสี (Mannekenp

น่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตร์และตํานานพนืเมอืงของชาวเบลเยยีมซงึมกีารเล่าขานกันมาหลากหลาย

ตํานาน เชน่ มเีด็กชายชอืจเูลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิกําลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพอืดับชนวน

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 
 

 เดนิทางเขา้สูท่พีักGRESHAM BELSON 

วนัท ี5: บรสัเซลล ์– ลลิล ์– ลอ่งเรอืบาโตมชุ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงลลิล ์

การขนานนามว่าเป็น เมอืงหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป ปี 

เมืองใหญ่ในประเทศฝรังเศส นําชม 

ความสําคัญทางดา้นประวัตศิาสตรข์อง 

อาคารทกีอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบแมนเนอรสิม ์

1653 ถอืว่าเป็นอกีหนงึในอนุสรณ์สถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรท์มีชีอืเสยีงมากทสีดุของเมอืง ชม

มหาวหิารแหง่ลลิ (Lille Cathedral)

เป็นอนุสาวรยีแ์หง่ชาตขิองฝรังเศส ถกูกอ่สรา้ง ขนึในชว่งปี 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ ชมเมอืงหรอืเลอืกซอืของทรีะลกึตามอธัยาศัย  

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหาร
  

ของเมอืงทมีอีนุสรณส์งครามเพอืรําลกึถงึทหารทเีสยีชวีติในสงครามโลกครังท ี

การเมอืงทหีลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งทจัีกรพรรดนิโปเลยีนแหง่ฝรังเศสเรอืง

ตามอธัยาศัย 

MERCURE AMSTERDAM WEST หรอืเทยีบเทา่

หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– กรงุเฮก – บรสัเซลล์

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส(์ZaanseSchans

ระลกึกับกังหันลม สัญลักษณ์ทสํีาคัญอย่างหนงึของชาวดัตช ์และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไม ้

ของชาวดัตชท์ใีชใ้สใ่นชวีติประจําวันในงานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึ 

จากนันนําท่านเดนิทางต่อสู่เมอืง กรุงเฮก (The Hague)ซงึเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดเซาท์

ฮอลแลนด ์ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เดอะเฮกเป็นเมอืงใหญเ่ป็นอันดับ 3 รองจากกรงุอัมสเตอรด์ัมและรอต

เทอรด์าม ตังอยูท่างตะวันตกของประเทศ มอีตุสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพมิพ ์เป็นทตีังของศาล

ยตุธิรรมระหวา่งประเทศหรอืศาลโลก นําท่ายเทยีวชมเมอืง ถ่ายรูปกับ Binnehof

โลก กลางลานกวา้งซงึเคยเป็นแดนประหารนักโทษ 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บรสัเซลส(์Brussels) เมอืงหลวงของประเทศ 

สถานทตีังสํานักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้จากนันนํา

ทา่นชมและถา่ยรปูเป็นทรีะลกึกบั อนสุรณ์อะโตเมยีม 

ซงึเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมอืปี ค

โดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกลุของจรงิถงึ 

จากนันเขา้สูจั่ตุรัสกลางเมอืงจตัุรสักรองดป์ลาสต(์Grand Place) ทมีชีอืเสยีงกล่าวขานกันว่าสวย

ทสีุดแห่งหนงึในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมอืงและอาคารทสีวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถ่ายรูปกับ

Mannekenpis) ซงึเป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยนืแอ่นตัวปัสสาวะอย่าง

น่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตร์และตํานานพนืเมอืงของชาวเบลเยยีมซงึมกีารเล่าขานกันมาหลากหลาย

ตํานาน เชน่ มเีด็กชายชอืจเูลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิกําลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพอืดับชนวน

นอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว

GRESHAM BELSON หรอืเทยีบเทา่ 

ลอ่งเรอืบาโตมชุ – ปารสี 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงลลิล ์(Lille)แควน้นอรด์-ปาร ์เดอ กาเล่ส ์(Nord-Pas

การขนานนามว่าเป็น เมอืงหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป ปี 2004 เมอืงทใีหญ่ตดิอันดับหนงึในสขีอง

เมืองใหญ่ในประเทศฝรังเศส นําชม ย่านแกรนดเ์พลส (Grand'Place)

ความสําคัญทางดา้นประวัตศิาสตรข์อง ชมอาคารหอการคา้ (La Vieille Bourse)

อาคารทกีอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบแมนเนอรสิม ์(Mannerism)     ถูกสรา้งขนึในชว่งปี 

ถอืว่าเป็นอกีหนงึในอนุสรณ์สถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรท์มีชีอืเสยีงมากทสีดุของเมอืง ชม

Lille Cathedral)โบสถน์อรท์เทอดามนกิายโรมันคาทอลกิทไีดร้ับการยกยอ่งว่า

เป็นอนุสาวรยีแ์หง่ชาตขิองฝรังเศส ถกูกอ่สรา้ง ขนึในชว่งปี 1854 ถงึ 1999 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ ชมเมอืงหรอืเลอืกซอืของทรีะลกึตามอธัยาศัย   

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 
 หนา้ 4 จาก 13 

ของเมอืงทมีอีนุสรณส์งครามเพอืรําลกึถงึทหารทเีสยีชวีติในสงครามโลกครังท ี2 และอดตีศาลาวา่

การเมอืงทหีลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งทจัีกรพรรดนิโปเลยีนแหง่ฝรังเศสเรอืง

หรอืเทยีบเทา่ 

บรสัเซลล ์

ZaanseSchans)    ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นที

ระลกึกับกังหันลม สัญลักษณ์ทสํีาคัญอย่างหนงึของชาวดัตช ์และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไม ้

ของชาวดัตชท์ใีชใ้สใ่นชวีติประจําวันในงานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึ  

ซงึเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดเซาท์

รองจากกรงุอัมสเตอรด์ัมและรอต

เทอรด์าม ตังอยูท่างตะวันตกของประเทศ มอีตุสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพมิพ ์เป็นทตีังของศาล

Binnehofรัฐสภาเกา่แกท่สีดุของ

สถานทตีังสํานักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้จากนันนํา

เมอืปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขนึ

โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเท่า 

ทมีชีอืเสยีงกล่าวขานกันว่าสวย

ทสีุดแห่งหนงึในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมอืงและอาคารทสีวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถ่ายรูปกับ

ซงึเป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยนืแอ่นตัวปัสสาวะอย่าง

น่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตร์และตํานานพนืเมอืงของชาวเบลเยยีมซงึมกีารเล่าขานกันมาหลากหลาย

ตํานาน เชน่ มเีด็กชายชอืจเูลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิกําลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพอืดับชนวน 

หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 

Pas-de-Calais) เมอืงทไีดร้ับ

เมอืงทใีหญ่ตดิอันดับหนงึในสขีอง

Grand'Place)อีกหนึงย่านเมืองเก่าทีมี

(La Vieille Bourse)จากภายนอก 

ถูกสรา้งขนึในชว่งปี 1652 ถงึ 

ถอืว่าเป็นอกีหนงึในอนุสรณ์สถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรท์มีชีอืเสยีงมากทสีดุของเมอืง ชม

โบสถน์อรท์เทอดามนกิายโรมันคาทอลกิทไีดร้ับการยกยอ่งว่า

1999 ในแบบสถาปัตยกรรมกอธคิ 
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บา่ย เดนิทางสู ่มหานครปารสี

นักท่องเทยีวอยากมาเยอืนมากทสีดุ กรุงปารสีเป็นหนงึในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทลํีา

สมยัแหง่หนงึของโลก ททีรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สอื แฟชนั วทิยาศาสตรแ์ละ

ศลิปะ ทําใหก้รุงปารีสเป็นหนงึในเมอืงทีสําคัญทสีุดแห่งหนงึของโลก 

(Bateaux Mouches Cruise

ของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝังแม่นํา เป็นอกีหนงึประสบการณ์ทน่ีา

ประทับใจ โดยเรอืจะลอ่งผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี

กว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทงีามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลยีม

และยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสูงจากระดับพนืดนิถงึ 

สมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ ี

ฝรังเศสอกีดว้ย 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหาร

 เขา้สูท่พีกั โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE 
 

วนัท ี6: ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายสนํ์าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส์

อนัยงิใหญ ่(มไีกดท์อ้งถนิบรรยายในพระราชวัง

ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทังจติรกรรมฝาผนัง รปูปัน รปูแกะสลักและเครอืงเรอืน ซงึเป็นการใช ้

เงนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง

ตกแต่งอยา่งวจิติรบรรจง

73 เมตร ซงึเป็นหอ้งทีพระยาโกษาธบิดี 

สาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ ี

นางมาร ีอังตัวแนตต์ มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี 

ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทยีงิใหญ่

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย นําเทยีวชมความงดงามของมหานครปารสี

Concorde)ทพีระเจา้หลุยสท์ี

สมัยปฏวิัตฝิรังเศส จากนนัเขา้สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ่

ยาวจากจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตูชยั

Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี

สรา้งขนึในปี ค.ศ.1806 

ชองป์เอลเิซ ่ทเีต็มไปดว้

เฟล(Tour Eiffel)สญัลักษณ์ทโีดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสีดว้ยความสงูถงึ 

ขนึในปี ค.ศ.1889 ทบีรเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร่

จากนันเชญิเลอืกซอืสนิคา้แฟชนัอยา่งเต็มอมิใน

อาท ิเชน่ เครอืงสําอางค ์นําหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า

นักชอ้ปปิงจากทัวทุกมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่สดุหรูใจกลางกรุงปารสีที

(Galleries Lafayette

สวสิ ทมีสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต

  

มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรังเศส เมอืงทมีมีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ที

นักท่องเทยีวอยากมาเยอืนมากทสีดุ กรุงปารสีเป็นหนงึในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทลํีา

สมยัแหง่หนงึของโลก ททีรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สอื แฟชนั วทิยาศาสตรแ์ละ

กรุงปารีสเป็นหนงึในเมอืงทีสําคัญทสีุดแห่งหนงึของโลก นนันําทา่นล่องเรอืบาโตมุช 

Bateaux Mouches Cruise)ไปตามแมนํ่าแซนด ์ทไีหลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝังแม่นํา เป็นอกีหนงึประสบการณ์ทน่ีา

โดยเรอืจะลอ่งผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre

ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทงีามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลยีม

และยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสูงจากระดับพนืดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานทปีระกอบพธิอีภเิษก

เจา้หลยุสท์ ี16 กับพระนางมาร ีองัตัวแนตต ์และยงัเป็นจุดกโิลเมตรทศีนูยข์องประเทศ

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรอืเทยีบเทา่

พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ชอ๊ปปิง 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงแวรซ์ายสนํ์าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส์

มไีกดท์อ้งถนิบรรยายในพระราชวัง) ทสีรา้งขนึตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ ี

ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทังจติรกรรมฝาผนัง รปูปัน รปูแกะสลักและเครอืงเรอืน ซงึเป็นการใช ้

เงนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง

รจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิร,ี หอ้งกระจก (Hall of Mirror) 

เมตร ซงึเป็นหอ้งทีพระยาโกษาธบิดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย

สาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ ี14 แหง่ฝรังเศส อกีทงัยงัเป็นหอ้งทใีชสํ้าหรับจัดงานเลยีงและเตน้รําของพร

นางมาร ีอังตัวแนตต์ มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทตีกแต่งอย่างงดงาม

ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทยีงิใหญ ่

กลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

นําเทยีวชมความงดงามของมหานครปารสี ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์

ทพีระเจา้หลุยสท์ ี 16 และพระนางมารอีองตัวแนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิใน

จากนนัเขา้สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees)

ยาวจากจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตูชยันโปเลยีน,นําชมและถา่ยรูปคูก่บัประตชูยันโปเลยีน

สัญลักษณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี

 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ชนันําบนถนน

ชองป์เอลเิซ ่ทเีต็มไปดว้ยรา้นคา้สุดหรูหรา สนิคา้แฟชนัมากมาย แลว้นําถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับ

สญัลักษณ์ทโีดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสีดว้ยความสงูถงึ 

ทบีรเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร ่

จากนันเชญิเลอืกซอืสนิคา้แฟชนัอยา่งเต็มอมิในราคาถูกทรีา้นคา้ปลอดภาษ ี

อาท ิเชน่ เครอืงสําอางค ์นําหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋าจากนันพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทเีต็มไปดว้ย

นักชอ้ปปิงจากทัวทุกมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่สดุหรูใจกลางกรุงปารสีที

Galleries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซอืสนิคา้ของสวสิจากรา้น 

สวสิ ทมีสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต

 หนา้ 5 จาก 13 

เมอืงหลวงของประเทศฝรังเศส เมอืงทมีมีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ที

นักท่องเทยีวอยากมาเยอืนมากทสีดุ กรุงปารสีเป็นหนงึในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทลํีา

สมยัแหง่หนงึของโลก ททีรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สอื แฟชนั วทิยาศาสตรแ์ละ

นนันําทา่นล่องเรอืบาโตมุช 

ไปตามแมนํ่าแซนด ์ทไีหลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝังแม่นํา เป็นอกีหนงึประสบการณ์ทน่ีา

(Notre-dame de Paris)อายุ

ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทงีามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลยีม

เมตร เป็นสถานทปีระกอบพธิอีภเิษก

กบัพระนางมาร ีองัตัวแนตต ์และยงัเป็นจดุกโิลเมตรทศีนูยข์องประเทศ

หรอืเทยีบเทา่ 

เมอืงแวรซ์ายสนํ์าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส(์Versaille Palace) 

ทสีรา้งขนึตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ ี14 

ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทังจติรกรรมฝาผนัง รปูปัน รปูแกะสลักและเครอืงเรอืน ซงึเป็นการใช ้

เงนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,ทอ้งพระโรงที

(Hall of Mirror) ทมีคีวามยาวถงึ 

ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย

แหง่ฝรังเศส อกีทงัยงัเป็นหอ้งทใีชสํ้าหรับจัดงานเลยีงและเตน้รําของพระ

ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทตีกแต่งอย่างงดงาม, 

ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์(Place de la 

และพระนางมารอีองตัวแนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิใน

(Champs Elysees) ซงึทอด

นําชมและถา่ยรูปคูก่บัประตชูยันโปเลยีน(Arc de 

สัญลักษณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเรมิ

ใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ชนันําบนถนน

ยรา้นคา้สุดหรูหรา สนิคา้แฟชันมากมาย แลว้นําถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับหอไอ

สญัลักษณ์ทโีดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ    ซงึสรา้ง

รา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) 

จากนันพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทเีต็มไปดว้ย

นักชอ้ปปิงจากทัวทุกมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่สดุหรูใจกลางกรุงปารสีทแีกลเลอร ีลาฟาแยตต ์

รา้น Bucherer รา้นดังของ

สวสิ ทมีสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครอืงหนัง, มดีพับ, 
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นาฬกิายหีอ้ดัง อาทเิชน่ 

คาํ  อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั

  เดนิทางเขา้สูท่พีักBEST WESTERN PLUS SUITCASE 

วนัท ี7: ปารสี – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําคณะเดนิทางสู่ เพอืใหท้่านมเีวลาในการทํา

สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

13.40น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ 

***คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี

และถงึ กรงุเทพฯ เวลา 

วนัท ี8: กรงุเทพฯ   

05.55 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย์

เชน่ กรณีทเีมอืงนนัมกีารจดังาน 

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสม

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีด

หมายเหตุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน

ทกีองตรวจคนเขา้เมอืง

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทงั

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทาง

2. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

3. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

4.กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

5. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บั

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิ

 
 
 

  

นาฬกิายหีอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuerเป็นตน้ 

ตามอธัยาศยั 

BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรอืเทยีบเทา่

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดนิทางสู่ เพอืใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax Refund)

สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ โดยสารการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG931 

คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี30 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

และถงึ กรงุเทพฯ เวลา 06.00 น.*** 

คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั 

เชน่ กรณีทเีมอืงนนัมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน 

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสม

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ

เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

รวมทังในกรณีททีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีา

เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ 

บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน 15 ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง 

เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บั

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 หนา้ 6 จาก 13 

หรอืเทยีบเทา่ 

) และ มเีวลาในการเลอืกซอื

เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 12.30 น.  

ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั  

ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสม 

บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิรวมถงึกรณี

ไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทาง  

บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

การงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  

เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 
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โปรแกรม:เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม ฝรงัเศส8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง :  8-15 ส.ค. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 54,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 54,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 54,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
54,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิ 31,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝรงัเศส 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  22-29 ก.ย. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 57,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 57,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 8,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 57,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
57,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิ 34,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝรงัเศส 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  27 ต.ค.-3 พ.ย. 61  
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อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 64,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 64,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 7,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 64,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
64,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิ 33,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝรงัเศส 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  30 พ.ย.-7 ธ.ค. 61  

1-8, 5-12, 24-31 ธ.ค. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 7,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 55,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
55,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิ 32,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝรงัเศส 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  26 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 29 ธ.ค.-5 ม.ค. 62 (ปีใหม)่   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 69,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 7,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 69,900.- 
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เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิ 

ไมร่วม

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิ
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 
 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 คา่ตัวเครอืงบนิชนัประหยัด ( Economy Class) 

อยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่

 คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้

เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 

เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง

 คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ

กําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ

หายในระหวา่งการเดนิทางเป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝรงัเศส(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดย

 คา่ทปิพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถนิ(1

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 

 

เงอืนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000บาทโดยโอนเขา้บัญช ี

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรี

  

พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

เรอืงโรงแรมทพีกั) 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝรงัเศส 

ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 

โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ

( Economy Class) ทรีะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน

 

คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

ระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท(ตามเงนืไขกรมธรรม)์ 

ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้

ระยะเวลา 4-6 วนั] 

ระยะเวลา 7-10 วนั] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** 

เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง(ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,

ชนิ,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญู

คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดย

16ยโูร) 

โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร) 

บาทโดยโอนเขา้บัญช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่นนั 

สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

เมอืไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

 หนา้ 9 จาก 13 

69,900.- 

36,900.- 

ประมาณ 3,500 บาท 

80,000.- 

ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวันและ

ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

,คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญู

ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
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4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครงัหากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

5. การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ 

ในระยะเวลาเกนิกวา่4-5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์งัหม

 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ

 
ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยื

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูง่ายขนึ

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่า

5. ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่

 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 

2. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บ

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 

3. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้นัีง 

เวลาทเีช็คอนิเทา่นัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที

บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป

ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้ง

ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที

สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

  

หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครงัหากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื 

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีว

ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์งัหม 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิเหต

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่ 

การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูง่ายขนึ

กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน

เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่า

ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

งบนเครอืงบนิ 

ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิาร

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บ

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่ับทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ

วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด 

วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด 

คา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที

เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป

ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 

จนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่น

ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที

 หนา้ 10 จาก 13 

ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครงัหากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ 

การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื  

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีว

ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมู่

วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

เหต 

การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูง่ายขนึ 

กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพอื

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิาร

บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ 

โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นําหนักประมาณ 20 

ทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอน

คา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนท ี

เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป 

บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่น 

ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท ี
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7. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู 

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ 

คา่สว่นต่างในกรณีทกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได้

สงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว 

หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่นแตอ่าจจะไดเ้ป็น 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนื

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air)

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

4. โรงแรมในยโุรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building 

และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกั

 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 

***ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย
 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ

ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ 

กรณุาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

ซ่าจะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้

ขอ้กาํหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย

  

ยนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ หรอืค่าตัวเครอืงบนิ 

คา่สว่นต่างในกรณีทกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหม

ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ

เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม 

ทา่นแตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา 

(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต 

ซงึขนึอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกั

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (ฝรงัเศส

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 10-

ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ TLS Contact***

ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้

ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ

หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ

หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย

ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, 

ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ 

กรณุาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยนืขอวี

ซ่าจะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้

ขอ้กาํหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 หนา้ 11 จาก 13 

และทา่นไดชํ้าระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ หรอืค่าตัวเครอืงบนิ (กรณีออกตัวเครอืงบนิแลว้)  

ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

 

หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต  

ซงึขนึอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

ฝรงัเศส)  

-15 วนัทําการ 

TLS Contact*** 

ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทาง

1 ชุด 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วนัเดนิทางกลับและหนังสอื

หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย) 

, 

ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ 

ซ่าจะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้
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2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลังขาวเทา่นัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นควิ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ท ี

โฉนดทดีนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเองใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ทวัไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพอืใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทยีนืวี

ซา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้อีอกคา่ใชจ้า่ย) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชอื-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทบีัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทังหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทเีป็นตัวครงึกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้นืได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลยีน) 
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6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด(โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด(โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

  *** กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 
 

 


