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วนัทหีนงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ฮาหน์ เมอืงแฟรงก์
เฟิรต์ ประเทศเยอรมนั                                 (-/-/-) 

20.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตู
ทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์D สายการบนิ Thai Airways โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขนัตอนการเชค็อนิ และ หวัหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

23.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ฮาหน์ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ Thai 
Airways เทยีวบนิท ีTG920 (เทยีวบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทสีอง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ฮาหน์ เมอืงแฟรงก์

เฟิรต์ ประเทศเยอรมนั - เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั - มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ - จตัรุสัโรเมอร ์- โบสถเ์ซนตน์โิค
ลาส - นําพแุหง่ความยตุธิรรม - ศาลาวา่การเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์หลงัเกา่ - เมอืงโคโลญ - มหาวหิารโคโลญ       (-/-/D) 

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ฮาหน์ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั 
นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชวัโมง ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) เมอืงทตีังอยูบ่นรมิฝังแมนํ่าไมน์ ประเทศเยอรมนั (Germany) เป็นเมอืง
ทมีปีระวัตติ่อเนืองอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานทซีงึกษัตรยิแ์ละจักรพรรดหิลายพระองคเ์คยใชเ้ป็นสถานทปีระกอบพธิี
ราชาภเิษกในปัจจบุนั นอกจากนี เมอืงแฟรงเฟิรต์ยังเป็นเมอืงศนูยก์ลางของการคมนาคมการคา้ของประเทศเยอรมันและเป็นเมอืง
ทมีคีวามรํารวยมากทสีดุในสหภาพยุโรปอกีดว้ย ผา่นชม มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) มหาวหิาร
ศกัดสิทิธทิมีขีนาดใหญท่สีดุแหง่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ถกูสรา้งขนึแบบกอธคิในชว่งศตวรรษท ี13 ซงึในอดตีกาล มหาวหิารแหง่นียัง
ใชเ้ป็นสถานทใีนการเลอืกตังผูป้กครองแควน้แห่งโรมันครสิตจักร และเป็นสัญลักษณ์แห่งศนูยร์วมจติใจของชาวเยอรมันตังแต่
ศตวรรษท ี19 เป็นตน้มา 
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นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัโรเมอร ์(Romer Square) เป็นหัวใจของเมอืงเกา่เล็กๆ เป็นสงิกอ่สรา้งประวัตศิาสตรท์ยีังคงหลงเหลอื
ภายหลังสงครามโลกครังทสีอง ทบีรเิวณนีถูกทงิระเบดิจากฝ่ายพันธมติรเมอืคนืวันท ี22 มนีาคม ค.ศ. 1944 อาคารบรเิวณนี
ประกอบดว้ย โบสถเ์ซนตน์โิคลาส (Old Nicholas Church) และอาคารยคุกลางลักษณะกรอบไมซ้งุ งานประตมิากรรมงดงาม
นีชอื Gerechtigkeitsbrunnen หรอื นําพุแหง่ความยตุธิรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธดิาแหง่ความยตุธิรรมชอืจัสทิ
เตยี (Goddess Justitia) ตังอยูก่ลางจัตรัุส มอืซา้ยถอืตราชังแตม่อืขวาถอืดาบ ดนู่าเกรงขาม ศาลาวา่การเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์
หลงัเกา่ (City hall / Rathaus) เป็นอาคาร 3 หลังสรา้งตดิกนั ดา้นหนา้ของอาคารประกอบดว้ยรปูปันของจักรพรรดโิรมันอัน
ศกัดสิทิธ ิ4 พระองค ์ตราเครอืงหมายของตระกลูขนุนาง และนาฬกิา 

** อสิระอาหารกลางวนั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) เมอืงสําคญัรมิแมนํ่าไรน ์และเป็นเมอืงใหญ่

อนัดบั 4 ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทังยังเป็นแหลง่ผลตินําหอม
ออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชอื  

 นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) เรมิกอ่สรา้งตงัแตปี่ 1248 แตม่ปัีญหาใหต้อ้งหยดุ
พักการกอ่สรา้งไป จงึตอ้งใชเ้วลากวา่หกรอ้ยปีจงึสรา้งเสร็จสมบรูณ์ และสรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถาน
ของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทใีหญแ่ละสงูทสีดุในโลกในสมัยนัน ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอย
แฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพอือทุศิใหนั้กบญุปีเตอร ์และพระแมม่าร ีไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1996 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) พเิศษ !! เมนูขาหมเูยอรมนั 
  นําคณะเขา้สูท่พีกั Wyndham Garden Gummersbach, Cologne, Germany หรอืเทยีบเทา่ 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัทสีาม เมอืงโคโลญ ประเทศเยอรมนั - ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์- หมูบ่า้นกธีูรน์ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์- ลอ่งเรอืชม
ความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธีูรน์ - เมอืงอมัสเตอรด์มั               (B/-/D) 

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

** อสิระอาหารกลางวนั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
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นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง 10 นาท)ี หมูบ่า้นในฝันทปีราศจากถนน 
ของ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(Netherlands) ใชก้ารโดยสารผ่านทางเรอืบนคลองรอบหมูบ่า้นเทา่นัน มชีอืเสยีงเป็นทรีูจั้กกันดี
ในฐานะ "เวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด ์(Venice of Netherland) " จากการทเีป็นหมูบ่า้นปราศจากถนน แตต่อ้งเดนิทางผ่าน
คลองซงึมคีวามยาวราว 7.5 กโิลเมตร และมสีะพานเชอืมเพอืใชเ้ป็นทางเดนิตดิตอ่กันภายในหมูบ่า้นกวา่ 180 สะพาน ซงึกวา่จะ
มาเป็นหมูบ่า้นแสนสวยทเีราเห็นอยูทุ่กวันนี ทนีีถูกคน้พบโดยชาวเมดเิตอรเ์รเนียนเมอืปี 1230 ในขณะนันมซีากเขาแพะกองอยู่
เต็มไปหมด จงึไดต้ังชอืวา่ " เกยเ์ธนฮอรน์ " ซงึหมายถงึ เขาแพะ แตเ่มอืเวลาผ่านไปเรอืยๆ ก็ออกเสยีงเพยีนจนกลายมาเป็น " 
กธีรูน์ " ในทสีดุ สว่นสาเหตขุองแมนํ่าทังหมดซงึอยูท่นีีก็เลา่ตอ่กันมาวา่ เป็นเพราะในอดตีทนีีเคยถกูใชเ้ป็นเหมอืงขดุถา่นหนิเลน
มากอ่น และรูทถีูกขดุนันก็กลายมาเป็นทางใหนํ้าไหลเขา้มา และคนในสมัยกอ่นก็ใชส้ายนําเหลา่นีเป็นทางขนสง่ถ่านหนิเลนใน
ทสีดุ นําทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn Boat) (ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 30 นาท)ี 
** รอบของการลอ่งเรอือาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีทเีรอืไมส่ามารถลอ่งได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เช่น 
สภาพภูมอิากาศไม่เออือํานวย เรอืปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ย
แลว้ทงัหมด ทงันทีางบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั ** 

  นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง) เมอืงหลวงของ ประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์ตังอยูร่มิฝังแมนํ่าอัมสเตลิ (Amstel) เรมิกอ่ตังประมาณครสิตศ์ตวรรษท ี12 ปัจจุบันเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของ
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรท์สํีาคัญแหง่หนงึของทวปียโุรป โดยเฉพาะชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี17 
ซงึเป็นชว่งยคุทองของเนเธอรแ์ลนด ์ถงึแมเ้มอืงอมัสเตอรด์ัมจะเป็นเมอืงหลวงของประเทศ แตศ่นูยก์ลางของหน่วยงานรัฐบาลนัน
อยูท่เีมอืงเฮก  

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Hotel Ibis Schiphol Amsterdam Airport, Amsterdam, Netherland หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทสี ี เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณี - โรงงานผลติ

เบยีรไ์ฮเนเกน้ - ยา่นดมัสแควร ์ - อนุสรณ์สถานแหง่ชาต ิ - เมอืงรอตเทอรด์มั - บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มููส - ศาลาวา่การ
ประจําเมอืงรอตเทอรด์าม - เมอืงแอนทเ์วริป์ ประเทศเบลเยยีม                (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 นําทา่น ลอ่งเรอืหลงัคากระจก (Lover Boat) เพอืชมบา้นเรอืน และ วถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวดัตชท์สีรา้งมาตังแตศ่ตวรรษ
ท ี17 ระหวา่งลอ่งเรอืผา่นบา้นเรอืนแพทอียูร่มิคลองทมีอียูม่ากถงึ 2,500 หลัง ผา่นชมเขตทเีกา่แกท่สีดุของเมอืงอัมสเตอดัม ชม
ตกึรามบา้นชอ่งทตีังอยูร่มิคลองอันมเีอกลักษณ์ทสีวยงามแปลกตา ซงึบา้นรมิคลองเหลา่นีจะมสีว่นหนา้บา้นไมก่วา้งมากนัก และ
สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกบัเรอเนสซองสต์วัตกึใชอ้ฐิแดงกอ่แบบไมฉ่าบปนู ตกแตง่เป็นภาพปนูปันเทพเจา้กรกีอยา่ง
สวยงาม และหนา้จัวมไีมย้นืออกมา เพอืแขวนลอกไวสํ้าหรับขนสงิของเขา้บา้นทางหนา้ตา่ง เพราะหนา้บา้นแคบและประตก็ูเล็ก ดู
แปลกตาทไีมส่ามารถหาชมทใีดได ้** กรณีทเีรอืไมส่ามารถลอ่งได ้ไมว่า่กรณีใด เชน่ สภาพภมูอิากาศไมเ่ออือํานวย เรอื
ปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนงึ ทกุกรณี 
เนอืงจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ทงัหมด **  

 นําทา่นเดนิทางสู ่สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณี (Diamonds and Jewelry Factory) อตุสาหกรรมจากวทิยากรผู ้
ชํานาญตลอดจนขันตอนการเจยีระไนเพชรใหเ้ป็นอัญมณีทมีคีา่ทสีดุ มชีอืเสยีงทสีดุในโลก ดว้ยผลงานทมีชีอืเสยีงไปทัวโลก คอื
ฝีมอืการเจยีระไนเพชรประกอบพระมหาพชิัยมงกฎุเพชร “ โคอนิอร ์” ของสมเด็จพระราชนิี อลซิาเบธแหง่ประเทศอังกฤษ ก็เป็น
ผลงานจากทนีี นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ (Heineken Experience) ตน้กําเนดิของเบยีร์
ไฮเนเกน้อยูท่เีมอืงอัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์กอ่ตังขนึในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเกน้เป็นบรษัิทผลติเบยีรร์ายใหญ่
ทสีดุอนัดบั 3 ของโลก เป็นเบยีรท์มีคีณุภาพและรสชาตดิทีสีดุการันตดีว้ยรางวัลมากมาย ตอ่มาโรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ไดปิ้ดตัว
ลง และถกูดดัแปลงเป็นพพิธิภัณฑใ์หนั้กทอ่งเทยีวไดเ้ยยีมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัตติังแตก่อ่ตังโรงเบยีรแ์หง่นีขนึมา 
และจําหน่ายของทรีะลกึเกยีวกบัเบยีรไ์ฮเนเกน้ใหเ้ลอืกซอืมากมาย 
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นดมัสแควร ์(Dam Square) เป็นลานกวา้งขนาดใหญ ่ทมีสีถานทสํีาคญัๆตังอยูม่ากมาย อยา่งมมุหนงึเป็น
ทตีังของโบสถใ์หมท่สีรา้งขนึในตอนปลายศตวรรษท ี14 และผา่นการบรูณะซอ่มแซมปรับปรงุจนถงึสรา้งใหม ่หลายตอ่หลายครัง
จนมคีวามสวยงามน่าชมอย่างทเีห็นในปัจจุบัน บรเิวณเดยีวกัย คอื อนุสรณ์สถานแหง่ชาต ิ(National Monument) เป็น
รปูทรงกรวยสขาวสงูประมาณ 70 ฟตุ สรา้งขนึในปีค.ศ. 1956 เพอืเป็นอนุสรณ์แกผู่ท้เีสยีชวีติในสงครามโลกครังท ี

** อสิระอาหารกลางวนั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงรอตเทอรด์มั (Rotterdam) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง) เป็นเมอืงทา่ทมีคีวามทันสมัยและ
สําคญัมากทสีดุของ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(Netherlands) ตงัอยูร่มิฝังแมนํ่ามาส เป็นเมอืงทา่มาตังแตโ่บราณ จนถงึปัจจบุันก็
ยังมีความสําคัญเป็นอย่างมากโดยมีสถานทีท่องเทียวทีทันสมัยมากมายใหนั้กท่องเทียวไดเ้ทียวชม ไดรั้บการส่งเสรมิการ
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ท่องเทยีวเป็น "เมอืงแห่งสถาปัตยกรรม" ปัจจุบันเมอืงรอตเทอร์ดัมเป็นศูนยก์ลางการคา้โลกในทวปียุโรป อเมรกิา และทวปี
แอฟรกิา ทําใหท้นีมีรีะบบการขนสง่ทดี ีไมว่า่จะเป็นการขนสง่ระหวา่งประเทศหรอืภายในประเทศ เชน่ รถไฟฟ้าใตด้นิ รถบัส รถราง 
และรถไฟ ทตีอ้งสะอาดและตรงตอ่เวลา 
นาทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กับ บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มููส (Kijk kubus The Cubic Houses) กลุม่อาคารเหลอืงขาวทรงลกูเตา๋ 
39 หลงั ซงึไดรั้บรางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขาประหยัดพลงังาน โดยสถาปนกินาม Piet Bloem  
นาทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ ศาลาวา่การประจําเมอืงรอตเทอรด์าม (City Hall of Rotterdam) หนงึในอาคารทเีกา่แก่
และสวยงามมากทสีดุของเมอืงรอตเทอรด์าม ทใีครตา่งก็ตอ้งมาเยอืน 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 20 นาท)ี เมอืงใหญอ่ันดับ 2 รองจากเมอืง
บรัสเซลส ์ของ ประเทศเบลเยยีม (Belgium) เมอืงแอนทเ์วริป์เป็นทรีูจั้กกันวา่เป็นศนูยก์ลางการคา้เพชรระดับโลก เพชรเกอืบ 
70% มกีารซอืขายกนัทเีมอืงแหง่น ีนอกจากนยีังโดดเดน่ทังเรอืงแฟชนัแนวอาว็อง-การด์ และสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอกีดว้ย 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
 นําคณะเขา้สูท่พีกั TRYP by Wyndham Antwerp, Antwerp, Belgium หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วนัทหีา้ เมอืงแอนทเ์วริป์ ประเทศเบลเยยีม - ตลาดโกรท มารค์ - ศาลาวา่การเมอืงแอนทเ์วริป์ - โบสถแ์หง่เจา้หญงิ - เมอืง

บรสัเซลส ์- อะตอมเมยีม - รปูปนัเด็กนอ้ยยนืปสัสาวะ แมนเิกนพสิ - จตัรุสักรองดป์ลาซ - โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ 
- เมอืงบรูจจ ์ประเทศเบลเยยีม - จตัรุสัเดอะมารค์ - หอระฆงั - ศาลาวา่การเมอืงบรูจจ ์- เมอืงลลี ประเทศฝรงัเศส - 
ถนนคนเดนิรลู เดอ บทีธูน                    (B/-/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดโกรท มารค์ (Grote Markt) ยา่นธรุกจิการคา้สําคัญของเมอืง สามารถเพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปปิง

และแวะชมิขนมหวานแสนอร่อยรวมทังรา้นขายช็อคโกแลตทมีชีอืเสยีงมากมาย หรอื เลอืกนังรับประทานอาหารอร่อยๆ ตามดว้ย
การจบิเบยีรช์วิๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เป็นอกีตัวเลอืกทน่ีาสนใจไม่แพก้ัน นอกจากตลาดแลว้ ความใหญ่โตของ ศาลาว่า
การเมอืงแอนทเ์วริป์ (City Hall of Antwerp) ซงึตังตระหงา่นอยูท่างทศิตะวันตก ก็เป็นสงิทดีงึดดูนักทอ่งเทยีวไดม้ากมาย
เชน่กัน เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองสท์ผีสมผสานสไตลเ์ฟลมชิเขา้กับอติาเลยีนไดอ้ย่างลงตัว ผา่นชม โบสถแ์หง่เจา้หญงิ 
(Cathedral of Our Lady) เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิขนาดใหญท่สีงูทสีดุในประเทศเบลเยยีม เป็นทเีลอืงลอืถงึถงึความงดงามที
ถกูประดับตกแตง่อยา่งวจิติรตระการตา ไมว่า่จะเป็นตัวโบสถ ์ซุม้ประต ูรูปปัน ทางเดนิ เรยีกไดว้า่ทกุอยา่งงดงามไรท้ตี ิดา้นในมี
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จัดแสดงผลงานศลิปะของปีเตอร ์พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซงึเป็นศลิปินชอืดัง ชาวแอนทเ์วริป์ รวบรวมใหผู้ช้นืชอบ
ศลิปะไดช้มกนัทโีบสถแ์หง่น ี
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส ์(Brussels) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เมอืงหลวงของ ประเทศเบลเยยีม ตังอยูใ่น
ทวปียโุรปตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นประเทศเกา่แกท่มีปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,000 ปี ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมอืนอยูใ่น
ยโุรปยคุกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็นประเทศทมีคีูบ่า่วสาวนยิมมาฮันนีมูนกันมากทสีดุ ดว้ยตกึรามบา้นชอ่งและ
สถาปัตยกรรมสําคัญต่างๆ เช่น มหาวหิาร หอระฆัง ซงึยังคงไวด้ว้ยความงดงาม วจิติรแบบศลิปะแบบโกธคิอย่างครบถว้น 
นอกจากนีเมอืงบรัสเซลส ์ยังเป็นทตีังของสถานทรีาชการทมีคีวามสําคัญของสหภาพยโุรป เชน่ สํานักงานใหญข่องสหภาพยโุรป 
และ Nato 

 นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั อะตอมเมยีม (Atomium) อาคารไฮเทคแหง่นี มคีวามสงู 330 ฟตุ ประกอบดว้ยวัตทุรงกลม 9 
ลกู แตล่ะลกูมเีสน้ผา่ศนูยก์ลางขนาด 18 เมตร รวมนําหนักเบ็ดเสร็จแลว้ 2,400 ตนั ใชเ้วลา 18 เดอืน ในการออกแบบนานพอๆกับ
ระยะเวลาการสรา้ง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมยีมแบ่งเป็น จุดชมววิ หอ้งอาหาร หอ้งแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลาง
ใหบ้รกิารดว้ยลฟิทท์วีา่กันวา่เป็นลฟิทท์เีร็วทสีดุในยโุรป สถานทแีหง่นีสะทอ้นถงึความกา้วหนา้ของมวลมนุษยชาตใินศตวรรษท ี
20 และการฟืนฟเูศรษฐกจิโลกหลังความบอบชําจากสงคราม โดยมกีารจัดงาน เอ็กซโ์ป 1958 เมอืวันท ี17 เมษายน ค.ศ. 1958 
เพอืแสดงศกัยภาพทางเทคโนโลยขีองสหภาพยโุรป 
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั รปูปนัเด็กนอ้ยยนืปสัสาวะ แมนเิกนพสิ (Manneken Pis) รปูปันอันเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง
น ีโดยนําจากนําพนุ ีชาวเมอืงและชาวตา่งชาตนิยิมดมืกนัเมอืมาถงึเมอืงบรัสเซลส ์
นําทา่นเดนิทางสู ่จตัุรสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) หรอืทจีะเรยีกกันอกีอยา่งว่า จัตรัุสแกรนด ์พาเลส (Grand Palace) 
ตังอยูใ่จกลางเมอืงบรัสเซลล ์เป็นสถานททีอ่งเทยีวอันดับหนงึของประเทศเบลเยยีม ไดช้อืวา่มคีวามสวยงามมากทสีดุของยโุรป 
แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเกา่แก ่สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธคิ และ นีโอโกธคิ เรยีกวา่เป็นจดุรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนว
ตา่งๆ ซงึอาคารสว่นใหญ่นันจะสรา้งมาตังแตส่มัยยุคกลาง โดยแตล่ะอาคารทลีอ้มรอบจัตรัุสแห่งนีอยู่จะมคีวามสงูสง่างามเป็น
อยา่งยงิ อดตีอาคารเหลา่นีเคยถูกทําลายดว้ยนํามอืของทหารฝรังเศสทใีชปื้นใหญ่ยงิทําลายทงิ หลังจากทกีองทัพฝรังเศสพ่าย
เเพอ้ยา่งยับเยนิทสีงครามวอเตอรล์ ูโดย ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก 
เมอืปี ค.ศ. 1998 ผา่นชม อาคารทเีป็นจุดท่องเทยีวทมีคีวามสวยงามและน่าสนใจอย่างท ีโบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ 
(Jacques Sur Coudenberg) ทสีรา้งมาตังแตยุ่คศตวรรษท ี18 นอกจากนีแลว้บรเิวณแหง่นีจะมกีารจัดงานเทศกาลสําคัญๆ
ตา่งๆของประเทศเบลเยยีมอกีดว้ย ถอืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของประเทศเลยก็กลา่วได ้

** อสิระอาหารกลางวนั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
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 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรูจจ ์(Bruges) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง 30 นาท)ี ประเทศเบลเยยีม (Belgium) ตัว
เมอืงตงัอยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศ ทางตอนเหนอืของเมอืงมลํีานําทใีชใ้นการคมนาคมรอบๆได ้ทําใหบ้รจูจเ์ป็นทรีูจั้ก 
และ ไดรั้บการขนาดนามวา่ "เมอืงมรดกโลกเกา่แกส่ลีกูกวาด (World Heritage City, Candy Color) หรอื เวนสิเหนอื 
(Venice of North)" ศนูยป์ระวัตศิาสตรข์องเมอืง ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 
ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 2000 

 นําทา่น ผา่นชม จตัรุสัเดอะมารค์ (The Markt Square) ตังอยูใ่จกลางเมอืง มทัีงอาคารหนา้จัวสสีดสวยงาม หอระฆังสงูลวิ 
รา้นคา้มากมาย ทําใหด้คูกึคักอยูต่ลอดเวลา ตรงกลางจตรัุสมอีนุสาวรยีข์องฮโีรส่องคนคอื Pieter de Coninck และ Jan Breydel 
ทังคูเ่คยเป็นแคพ่่อคา้ธรรมดาๆ แตว่า่ไดล้กุขนึมาตอ่ตา้นการปกครองของดยุกแหง่เบอรก์ันดไีดสํ้าเร็จ ชาวเมอืงจงึร่วมกันสรา้ง
อนุสาวรยีไ์วเ้ป็นทรีะลกึถงึอสิรภาพชว่งสันๆของเมอืงบรูชไว ้ผา่นชม หอระฆงั (Belfry of Bruges) หอคอยสงูเดน่กลาง
จัตรัุสบรชูแหง่นีมคีวามสงูถงึ 83 เมตร เป็นสัญลกัษณ์แหง่อํานาจและอสิรภาพของชาวบรูชในชว่งยคุกลาง บนหอคอยเป็นทเีก็บ
ระฆังมากถงึ 57 ใบ ระฆังใบทมีชีอืเสยีงทสีดุมชีอืวา่ Victory Bell มขีนาดกวา้ง 2 เมตร หนักประมาณหกตัน และ ยังเป็นทตีังของ 
ศาลาวา่การเมอืงบรูจจ ์(Town Hall of Bruges) ตัวอาคารมกีารตกแตง่อยา่งหรูหรา เพราะวา่ในอดตีเมอืงนีทํามาคา้ขาย
คลอ่ง ตัวอาคารสรา้งดว้ยสไตลโ์กธคิอันแข็งแกร่ง ปัจจุบันทนีีก็ยังทําหนา้ทเีป็นศาลาวา่การเมอืงของเมอืงสวยแหง่นีอยู ่บรเิวณ
รอบๆตัวจตรัุสยังประกอบไปดว้ยอาคารทตีกแตง่อยา่งสวยงามไม่แพจ้ตรัุสมารค์ ทนีีมักจะใชเ้ป็นสถานทจัีดงานสําคัญตา่งๆของ
เมอืงบรชู มรีา้นคา้จําหน่ายสนิคา้พนืเมอืงมากมาย โดยเฉพาะรา้นขายผา้ลกูไมท้มีชีอืเสยีงของเมอืง 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลลี (Lille) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง) เป็นเมอืงหลวงของแควน้นอร ์ปาดกาแล ตังอยูท่าง
ตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศฝรงัเศส (France) ตดิกับชายแดนประเทศเบลเยยีมและใกลก้ับชายแดนประเทศอังกฤษ 
เมอืงหลวงแหง่นีจงึมกีลนิอายของอังกฤษผสมเบลเยยีม นอกจากนันยังถูกจัดอันดับใหเ้ป็นเมอืงหลวงขนาดใหญ่ทสีดุอันดับท ี4 
ของประเทศฝรังเศส รองลงมาจากปารสี ลยีงและมารแ์ซรเ์อกลักษณ์อันสวยงามและโดดเดน่ของเมอืงลลี คอืเสน่หข์องบา้นเรอืน
แบบเกา่ โบสถท์มีกีารตกแตง่อยา่งสวยงาม และทนียีังโดดเดน่ในเรอืงศลิปะรว่มสมัยดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโบซารห์รอืวจิติรศลิป์ 
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิรลู เดอ บทีธูน (Rue de Bethune) เป็นถนนคนเดนิพเิศษทตีงัอยูใ่นใจกลางเมอืง อันเป็นถนนช ้
อปปิงหลักของเมอืงลลี มปีระวัตอิันยาวนาน โดยเรมิเปิดตวัตังแตใ่นปี ค.ศ. 1608 สนิคา้ทนีีลว้นมแีตส่นิคา้น่าสนใจ โดยสว่นใหญ่
จะเป็นเสอืผา้และสนิคา้แนวสตรทีเก๋ๆ  เทห่์ๆ  สนิคา้แฮนดเ์มคแบรนดท์อ้งถนิ สนิคา้ศลิปะอารต์ๆ ของทรีะลกึและของฝากรวมไปถงึ
โปสการด์ นอกจากสนิคา้ทวีางเรยีงรายสองฝังถนนแลว้ ยังประปรายไปดว้ยดนตรแีละการโชวผ์ลงานตา่งๆ ของศลิปินอสิระใหไ้ด ้
ชมกนัในบางครังดว้ย อกีทังยังมรีา้นอาหารและรา้นคา้หลายรา้นทเีปิดใหบ้รกิารดว้ยเชน่กนั 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Holiday Inn Lille - Ouest Englos, Lille, France หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทหีก เมอืงลลี - เมอืงปารสี - ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษ ีกลานเดอควดี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ลา วลัล ีวลิเลจ 
เอาทเ์ล็ท                      (B/L/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 40 นาท)ี เมอืงหลวงของ ประเทศฝรังเศส เมอืงทมีี
มนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกทนัีกทอ่งเทยีวอยากมาเยอืนมากทสีดุ ปัจจบุันเมอืงปารสีเป็นหนงึในศนูยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทลํีาสมัยแห่งหนึงของโลก ททีรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา ความบันเทงิ สอื แฟชัน 
วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหเ้มอืงปารสีเป็นหนงึในเมอืงทสํีาคญัทสีดุแหง่หนงึของโลกหรอืเมอืงทใีครก็ตา่งใฝ่ฝันถงึ 
นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษ ีกลานเดอควดี (Grain De Cuir Shop) ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นม
ชนันําราคาถกู อาทเิชน่ Rimowa, Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, Coach, Lancel, Karl Lagerfeld, 
Lacoste, Guess 

กลางวนั  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่น เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) สรา้งขนึตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ ี14 หากจะ
เรยีกพระราชวังแห่งนีว่าสมบูรณ์แบบทสีดุในโลกก็คงไม่ผดินัก เนืองจากถูกสรา้งขนึดว้ยหนิอ่อนสขีาวทังภายในและภายนอก
ตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทังจติรกรรมฝาผนัง รูปปัน รปูแกะสลักและเครอืงเรอืน ทใีชเ้งนิมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง นํา
ทา่นเขา้ชม หอ้งตา่งๆภายในพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง, ทอ้งพระโรงทตีกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล
, หอ้งเมอควิร,ี หอ้งกระจก ทมีคีวามยาวถงึ 73 เมตร เป็นหอ้งทพีระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์มหาราช
แหง่กรงุศรอียธุยา เคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ ี14 แหง่ประเทศฝรังเศสครังในอดตีกาล อกีทังยังเป็นหอ้งทใีชสํ้าหรับจัด
งานเลยีงและเตน้รําของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ ี16 ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทตีกแตง่อยา่งงดงาม, 
ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทยีงิใหญ่, หอ้งวนัีสสําหรับเหลา่คณะราชทูตทเีดนิทางมาไดพั้กกอ่นเขา้เฝ้า 
รวมทังยังเคยเป็นทพัีกของราชทตูสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแหง่กรงุศรอียธุยา สงิททํีาใหห้อ้งนแีตกตา่งจากหอ้งอนืๆคอืบน
เพดานมีภาพเขยีนทีแสนงดงามทรงคุณค่า และหอ้งไดอาน่าสําหรับพักผ่อนหลังพธิีสําคัญๆ ผนังทังสองดา้นจะเต็มไปดว้ย
ภาพวาดเทพไีดอาน่าทขีนานนามว่า “เทพแีหง่การลา่สัตว”์ เป็นตน้ อกีสว่นหนึงทมีองขา้มไม่ไดนั้นคอื สวนแวรซ์ายส ์ทถีอืว่า
ยงิใหญ่และงดงาม ผลงานชนิเอกของนักแต่งสวนชอืดังทัวโลกนามว่า “เลอโนทด”์ มีพืนทถีงึ 14,820 เอเคอร์ มีแมก้ระทัง
ทะเลสาบจําลอง มรีปูปันของสตัวน์านาชนดิและเทพเจา้กรกีตามจดุตา่งๆ และยังมสีวนดอกไมท้จีะผันเปลยีนไปตามแตล่ะฤดกูาล 
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จงึทําใหก้ารมาเยอืนยังพระราชวังแวรซ์ายจงึเปรยีบเสมอืนการมาเยอืนยัง “วมิานแหง่จกัรพรรด”ิ ทนัีบเป็นมรดกโลกตะวันตก
โดยแทจ้รงิ ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1979 ** รอบ
ของการเขา้ชมอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธไิม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบั
ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด ทงันทีางบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท (La Vallee Village Outlet) เอาทเ์ล็ทขนาดใหญ ่ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมให ้
เลอืกมากมาย เชน่ Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, 
Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator 
Ferragamo, Hugo Boss และอนืๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ตามอธัยาศยั 

** อสิระอาหารคาํ เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Hotel Ibis Styles Paris CDG Airport Roissy, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทเีจ็ด เมอืงปารสี - ลอ่งเรอืบาโตมุช ชมหอไอเฟล - หอไอเฟล - จตัุรสัทรอคคาเดโร่ - ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตัุรสั
คองคอรด์ - ถนนช็อง เซลเีซ - จตัรุสัชารล์ เดอ โกล - ประตชูยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล - สะพานอ
เล็กซานเดอรท์ ี3 - โรงอุปรากรปาแลการน์เีย - ยา่นเลอ มาเรส่ ์ - มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์- สวนและพระราชวงัลกุซ็
องบรู ์- พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- หา้งแกลเลอร ีลาฟาแยตต ์                 (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่น ลอ่งเรอืบาโตมุช ชมหอไอเฟล (Bateaux Mouches River Cruise) ทไีหลผา่นใจกลางเมอืงปารสี ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝังแมนํ่าแซน เป็นอกีหนงึประสบการณ์ทน่ีาประทับใจ ** 
รอบของการลอ่งเรอือาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบั
ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด ทงันทีางบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั ** 
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นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ทโีดดเดน่สงูตระหง่านคูเ่มอืงปารสี ดว้ยความสงูถงึ 
1,063 ฟตุ หรอืสงูเทา่กับตกึ 81 ชนั สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1889 ทบีรเิวณ จตัรุสัทรอคคาเดโร ่(Trocadéro) สรา้งขนึเพอืใชเ้ป็น
สญัลกัษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลก ในปี ค.ศ. 1889 (Exposition universelle de Paris de 1889) เพอืแสดงถงึความยงิใหญข่อง
ประเทศฝรังเศส ความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร ์และความสวยทางศลิปะสถาปัตยกรรม หอคอยสงูงดงามแหง่นี
เป็นดาวเดน่ทสีรา้งความประทับใจแกผู่ร้ว่มงาน ซงึตอ่มาไดรู้จั้กในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงปารสี  
นําทา่น ผา่นชม โดยรอบเมอืงปารสีเรมิจาก ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทพีระเจา้
หลยุสท์ ี16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ถกูตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิรังเศส  
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนช็อง เซลเีซ (Champs Elysees) ตังอยูเ่ขตท ี8 ของเมอืงปารสี เป็นหนงึในถนนทมีชีอืเสยีงโดง่ดังใน
ประเทศฝรังเศส สวรรคข์องนักชอ้ปปิง ยา่นศนูยก์ารคา้ระดบัพรเีมยีม แหลง่รวมสนิคา้แบรนดด์งัระดบัโลกทกุแบรนด ์รา้นอาหารทมี ี
ความหรหูราและอกีมากมายทสีรา้งความตนืตาตนืใจตลอดสองขา้งทาง ถอืวา่เป็นยา่นธรุกจิทสํีาคัญของเมอืงปารสี ยา่นการคา้ทมีี
คา่เชา่ทแีพงทสีดุในโลก คา่เชา่ประมาณ 1.5 ลา้นดอลลารส์หรัฐตอ่ปีตอ่เนือทปีระมาณ 93 ตารางเมตรเทา่นันและยังถกูจัดอันดับ
ใหเ้ป็นถนนทสีวยทสีดุในโลก คําวา่ "ช็อง เซลเีซ" มาจากคําวา่ “ทุง่เอลเิซยีม” จากเทพปกรณัมกรกีในภาษาฝรังเศส ในอดตีเคย
เป็นทอ้งทุง่และสวนธรรมดาในเมอืงปารสีเทา่นัน เมอืปี ค.ศ.1616 พระราชนิี มาร ีเดอ เมดชิ ิทรงมพีระประสงคใ์นการขยายพนืที
ของสวนหยอ่มในพระราชวงัตยุเลอร ีใหก้วา้งออกไปมคีวามประสงคใ์หอ้อกแบบเป็นถนนทมีตีน้เกาลดัขนาดใหญต่งัอยูร่ะหวา่งสอง
ขา้งทางมากถงึ 588 ตน้ ซงึตอ่มาในปี ค.ศ. 1724 ถนนช็อง เซลเีซ ถกูตัดเสน้ทางใหเ้ชอืมตอ่กับ จตัรุสัชารล์ เดอ โกล (Place 
Charles de Gaulle) หรอืเป็นทรีูจั้กกันในนาม "จัตรัุสแหง่ดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยูท่างทศิตะวันตกของถนนช็อง เซลี
เซ ประตชูัยแหง่นีสรา้งขนึเพอืเป็นการสดดุวีรีชนทหารกลา้ทไีดร้่วมรบเพอืประเทศฝรังเศส โดยเฉพาะอย่างยงิในสงครามนโป
เลยีน และในปัจจบุันยังเป็นสสุานของทหารนรินามอกีดว้ย ประตชูยันีเป็นสว่นหนงึของ "แกนกลางอันเกา่แก"่ (L'Axe historique) 
ซงึเป็นถนนเสน้ตรงจากสวนพพิธิภัณฑล์ูฟวรไ์ปยังชานเมอืงปารสี ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมยีุวชน
เปลอืยชาวฝรังเศสกําลังตอ่สูก้ับทหารเยอรมัน เต็มไปดว้ยเคราและใสเ่กราะเป็นสัญลักษณ์เพอืเป็นการปลกุใจ และเป็นอนุสรณ์
สถานจนกระทังสงครามโลกครังท ี1 สญัลกัษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซ ์ในปี 1805 โดยเรมิสรา้ง
ขนึในปี ค.ศ. 1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836 ทมี ีประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล (Arc de 
triomphe de l'Étoile) หรอืทรีูจั้กกนัในชอื ประตชูยัแหง่ประเทศฝรังเศส เป็นอนุสรณ์สถานทสํีาคญัในเมอืงปารสี ตงัอยู ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่น ผา่นชม สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้พาดผา่นแมนํ่าแซน เชอืมตอ่
ทังสองฝังแมนํ่าดา้นฝังหอไอเฟลกบัฝังชอ็ง เซลเีซเขา้ดว้ยกนั โดยไดถ้กูกลา่วขานวา่เป็นสะพานทปีระดับประดาไปดว้ยงานศลิปะ
ชนัเลศิ และหรหูราทสีดุในเมอืงปารสี โดยในปัจจบุนัไดข้นึทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรแ์หง่ประเทศฝรังเศส 
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นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ โรงอุปรากรปาแลการน์เีย (Palais Garnier) หรอืทเีรยีกกันวา่ โรงอปุรากรแหง่เมอืงปารสี 
ถอืเป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟืนฟสูสไตลบ์าโรกทเีป็นชนิเอกในยคุปลายทศวรรษท ี18 การตกแตง่แมจ้ะใหค้วามรูส้กึหรหูรา 
หากก็แฝงไวด้ว้ยบรรยากาศภายในมคีวามลกึลับน่าคน้หาเสมอืนหลงเขา้มาในบทประพันธเ์รอืง Phantom of the Opera ปัจจบุัน
ยังคงมกีารแสดงบลัเลต่ห์รอืโอเปรา่อยู ่ 
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเลอ มาเรส่ ์ (Le Marais) ทไีดรั้บการเรยีกขานวา่เป็นยา่นทเีกา่แกท่สีดุในเมอืงปารสี ตามทอ้งถนนและ
อาคารบา้นเรอืนในละแวกนียังคงใหค้วามรูส้กึเสมอืนฝรังเศสในยคุกลาง แมจ้ะยังคงบรรยากาศและความเกา่แกไ่วอ้ยา่งครบถว้น 
หากก็มกีารผสมผสานความเจรญิไวอ้ย่าลงตัว ไม่ว่าจะเป็น รา้นอาหารฝรังเศสแบบดังเดมิ รา้นเบเกอรโีฮมเมดตกแต่งสวยงาม
น่ารัก รา้นแฟชันนําสมัย รา้นขายของแนวโบราณสําหรับนักสะสม ทสํีาคัญยังสามารถเดนิจากถนนเสน้นีเพอืเดนิทางไปเทยีวชม
หอศลิป์ พพิธิภัณฑม์ากมาย  
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์(The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรอืทรีูจั้กกันใน
นาม มหาวหิารพระหฤทัยแหง่มงมาทร ์ตังอยูใ่นยา่นมงมาทร ์(Montmartre) บนยอดเขาทสีงูทสีดุของเมอืงปารสี ถงึจะเรยีกวา่
มหาวหิารหากแตล่กัษณะคลา้ยกับปราสาทอันโออ่า่สขีาวมากกวา่ อกีทังรปูแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบโรมัน ไบแซนไทน์ ที
ดวูจิติรบรรจงและมเีอกลักษณ์แตกตา่งจากสงิกอ่สรา้งอนืๆในยคุเดยีวกัน ทนีอกจากจะเป็นสถานททีอ่งเทยีวหลักๆของเมอืงปารสี
แลว้ ยังนับเป็นอนุสาวรยีข์องทังการเมอืงและวัฒนธรรม โดยความขาวทเีห็นเกดิจากวัสดกุอ่สรา้งททํีาจากหนิปนูประเภททราเวอร์
ทนีททํีาใหค้งความขาวไดอ้ยา่งยาวนานและยังทนตอ่ภมูอิากาศตา่งๆไดอ้ยา่งด ีภายในหอ้งโถงใหญ่ถอืวา่เป็นอกีหนงึจุดไฮไลท์
ของทนีี ซงึเป็นภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคทใีหญ่ทสีดุของฝรังเศส รวมไปถงึดา้นบนสดุทมีลีักษณะเป็นโมท ีเป็นจดชมววิที
สวยทสีดุแหง่หนงึของเมอืงปารสี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่น เขา้ชม สวนและพระราชวงัลกุซ็องบรู ์(Jardin du Luxembourg) หรอืทรีูจั้กกันในชอืฝรังเศสวา่ ชารแ์ดง ด ูลกุซ็
องบรู ์เป็นสวนทมีขีนาดใหญ่เป็นอันดับทสีองของเมอืงปารสี ภายในเป็นทตีังของพระราชวังลกุช็องบรูท์สีวยงามมพีนืทกีวา้งถงึ  
61 เอเคอร ์ชาวเมอืงสว่นมากมักจะมาใชเ้วลาวันหยุดในการทํากจิกรรมครอบครัว ปิกนิก ผักผ่อน ไปจนถงึถงึการอาบแดด 
นอกจากความร่มรนืของตน้ไมจํ้านวนมากแลว้ยังมกีารประดับประดาดว้ยรปูประตมิากรรมกวา่ 106 ชนิ ** รอบของการเขา้ชม
อาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ย
แลว้ทงัหมด ทงันทีางบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั ** 
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นําทา่น ผา่นชม พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทมีชีอืเสยีง เกา่แกท่สีดุแหง่หนงึของโลก ตัว
อาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แตปั่จจุบันเป็นสถานททีจัีดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะททีรงคณุคา่ระดับโลกเป็น
จํานวนมาก กวา่ 35,000 ชนิ เชน่ ภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the 
Rocks  ผลงานอันโดง่ดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี รปูปัน The Victory of Samothrace หรอื รปูปันเทพวนัีส (Venus de Milo) มี
ทังรปูปันสฟิงซ ์(Sphinx), มัมม ี(Mummy) หรอืรอ่งรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑ์
ลฟูรจ์ะสรา้งเป็นรปูทรงพรีะมดิทสีรา้งขนึจากกระจกเป็นอกีจดุยอดนยิมทนัีกทอ่งเทยีวตอ้งไปถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ และเป็นฉากทมีอียู่
ในภาพยนตรเ์รอืง The Da Vinci Code ซงึพพิธิภัณฑล์ฟูร ์นอกจากจะมกีารตังแสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการชวัคราว
ตา่งๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ทําใหพ้พิธิภัณฑล์ฟูรเ์ป็นสถานทมีนัีกทอ่งเทยีวมาเยอืนปีละเกอืบ 10 ลา้นคน  
นําทา่นเดนิทางสู ่หา้งแกลเลอร ีลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) สวรรคข์องนักชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมชันนํารุน่ใหม่
ลา่สดุ New Collection !! จากทัวทกุมมุโลก รวบรวมอยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ใหญใ่จกลางเมอืงปารสีแหง่นี หรอืทา่นสามารถเลอืก
ซอืสนิคา้ของสวสิฯจากรา้น Bucherer รา้นดังของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทมีสีาขาเปิดอยู่ใจกลางเมอืงปารสี โดยมสีนิคา้
มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครอืงหนัง, มดีพับ, นาฬกิายหีอ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คาํ เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Hotel Ibis Styles Paris CDG Airport Roissy, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัทแีปด เมอืงปารสี - ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝรงัเศส - ทา่อากาศยานนานาชาติ

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

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝรงัเศส เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําคนื
ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

12.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทยีวบนิท ี
TG931 (เทยีวบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 
วนัทเีกา้  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 
06.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทยีวบนิ 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดยีว
เพมิ 

ราคา 
ไมร่วม 

ตวั 

13 - 21 กมุภาพนัธ ์2563 13FEB TG920 BKK-FRA 23.40-05.55+1 
20FEB TG931 CDG-BKK 12.30-06.00+1 49,999 49,999 49,999 12,999 35,999 

10 - 18 มนีาคม 2563 10MAR TG920 BKK-FRA 23.40-05.55+1 
17MAR TG931 CDG-BKK 12.30-06.00+1 49,999 49,999 49,999 12,999 35,999 

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

02JUN TG920 BKK-FRA 23.45-06.15+1 
09JUN TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1 52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

16 - 24 มถินุายน 2563 16JUN TG920 BKK-FRA 23.45-06.15+1 
23JUN TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1 52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

 
** อตัราน ีไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ (หากม)ี ** 

 
** อตัราน ีไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศฝรงัเศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

สาํหรบัการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ จําเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพอื ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทาํการ (บาง
กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทงันขีนึอยูก่บัจํานวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้
หนงัสอืเดนิทางเพอืเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจําเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธ

ผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัทาํการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลาํดบัตอ่ไป จากนนัระยะเวลาคงเหลอืกอ่น
วนัเดนิทางไมเ่พยีงพอสาํหรบัยนืวซีา่ครงัใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงอืนไข ทกุกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทั

ดาํเนนิการขอวซีา่ให ้รวมไปถงึ กรณีททีา่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพอืดาํเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย 
ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

 
** อตัราคา่บรกิาร สาํหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 16,000 บาท ** 

 
** หากทา่นทตีอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวั เครอืงบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทาํการออก

บตัรโดยสารเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** อตัราคา่บรกิารน ีจาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทกีาํหนด ทางบรษิทั
ฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนงึ และ ไมว่า่มอืใดมอื
หนงึ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพมิเตมิขณะมอือาหาร เนอืงจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จํากดัเรอืงของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมกีงึสาํเร็จรปู เทา่นนั กรณีที
ทา่นมคีวามประสงคท์จีะสงัเมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในสว่นนดีว้ยตนเอง **  

 
** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทสีถานทดีงักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์

ทางบรษิทัอาจจําเป็นตอ้งปรบัเปลยีนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลยีนได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสงิใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนอืงจากเงอืนไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทาง

ทจีะตอ้งเป็นไปตามกาํหนดการเทา่นนั ** 
 

** การเดนิทางทอ่งเทยีวในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จําเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพอืเขา้ถงึสถานทบีางจดุ และ อาจเป็นระยะทางทคีอ่นขา้งไกลจาก
จดุทรีถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ทสีามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มสาํหรบัการ

เดนิทาง เพอืประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอาย ุและ ผูโ้ดยสารทใีชร้ถเข็น ทา่นจาํเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย 
เพอืคอยดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทบีางจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสงิใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทงัหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่บตัรโดยสารโดยเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชนัประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลอืน เปลยีนวันเดนิทาง หรอื อพัเกรดได ้
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 คา่ภาษีนํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ
ได ้ทา่นละ 2 ชนิ โดยมนํีาหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชนิ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชนิ 7 ก.ก. 1 ชนิ รวม 30 ก.ก.)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทรีะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทพัีกระดบัมาตราฐานตามทรีายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทโีรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีาน
เทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททํีาใหโ้รงแรมตามรายการทรีะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีนโรงแรมทพัีกไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 ค่าเขา้ชมสถานทตี่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชแีจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ หรือ ผ่านชม ทังนีขนึอยู่กับความ
เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง  
 คา่อาหารตามทรีายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซอืประกันเพมิเพอืคุม้ครองสขุภาพกรณุา
ตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครอืงดมืทสีังเพมินอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 21 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 27 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 6 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทงัหมด ตามธรรมเนยีม 54 ยโูร (EUR) หรอื คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,890 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก
อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความ
พงึพอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศฝรงัเศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา และ 
คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนขีอความกรณุาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทยีนืเอกสาร 
สแกนนวิ กบัเจา้หนา้ทขีองบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทไีปดแูล และ อํานวยความสะดวกในวนันนั) 
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีว กรณุาทาํการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจองวันท ี1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภายในวันท ี3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิ
อตัโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทกํีาหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทวีา่ง
และทําจองเขา้มาใหมอ่กีครัง กรณีทคีณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ททํีารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนอืงจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทยีว กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มชํ่าระ
เงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทงั 
กรณีทอียูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ททํีาใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทกํีาหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่น
วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุ
ทําการของทางบรษัิท 
 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทยีว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเทา่นัน ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง
มาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 
พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของ
ผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
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2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั
หนงึ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทมีคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
** ทังน ีทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชํีาระแลว้เนืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การ
สํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่น
ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกํีาหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ลีกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้ในกรณีทวีี
ซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนงึได ้และ หากสามารถคนืได ้
(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั โรงแรมทพีกั ททีา่นควรทราบ 
1. เนืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชันกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซงึถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ
จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีก
เก็บคา่บรกิารเพมิตามจรงิทเีกดิขนึจากนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศ เนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  
3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากกว่ากําหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการ

ปรับเปลยีนหรอืยา้ยทพัีกเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยโุรปทมีลีักษณะเป็นอาคารแบบดังเดมิ (Traditional Building) หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่ง

อาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั การยนืคาํรอ้งขอวซีา่ ททีา่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์นืรบัคาํรอ้งขอวซีา่ เพอืสแกนลายนวิมอืทกุทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทังนีขนึอยู่กับ

จํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคญั  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทตูหรอื

ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยนืวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพอืกจิธรุะสว่นตัว
ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซงึอาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซงึอาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่น
ระหวา่งการพจิารณาทสีถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตังแตข่ันตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที
ทา่นสะดวกจะยนืวซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง หากมคีวิยนืวา่งชว่งททีา่นสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีสีดุทจีะชว่ย
อํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่งน ีการนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซอื 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทเีร็วขนึ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขนึ  
3.2 การยนืแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนยีงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิทงัหมด ** 
ประเทศททีา่นสามารถเลอืกซอืบรกิารพเิศษนไีด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝรงัเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน  
** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษอกีครงั อาจมกีาร
เปลยีนแปลง ** 

4. กรณีททีา่นไมส่ามารถยนืวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยนืกอ่น หรอื หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งททีางบรษัิทจะเรมิดําเนนิการ
จัดเตรยีมเอกสารเพอืขอยนืวซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน) และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ
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ก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึตามจรงิทังหมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตัว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด แตว่ซีา่ยังไม่
ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนืองจากทา่นดําเนนิการยนืวซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีททีา่นตอ้งการ
ยนืกอ่นคณะ แตค่ณะททีา่นเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพํานักใน
ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทยีวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี ท่าน
จําเป็นตอ้งดําเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทสีดุคณะไมส่ามารถเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมส่ามารถชดเชย
คา่เสยีหายใหก้บัทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิวไปคอื 15-20 วันทําการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทังนี ขนึอยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนันๆ ซงึหากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว ทมีผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลงัจากทผีูส้มัครไดทํ้าการยนืขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง
ขันตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทังสนิ ดังนันหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพอืเดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ เพอื
วางแผนลว่งหนา้ กรณีทตีอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขันตอนการพจิารณาวซีา่ 
อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นันหมายถงึจะตอ้งชําระคา่ธรรมเนียม และ คา่บรกิารใหม่ทังหมด โดย
คํานงึถงึระยะเวลาทเีหลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง หรอื หลายครัง (Multiple) ทยีังไมห่มดอาย ุไมชํ่ารดุ และ ยังมวีันคงเหลอืในกลุม่ประเทศ
เชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์วีซีา่เชงเกน้ฉบับนันๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทยีวกับคณะน ี
สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นันถูกใชม้าแลว้ตามเงอืนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนันๆมากทสีดุ มากอ่น
แลว้อยา่งนอ้ยหนงึครัง หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมรั่บผดิชอบเกยีวกับความเสยีหาย 
และ คา่ใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีททีา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทสีามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทยีวเทา่นัน โดยจะตอ้ง
อยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทมีอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทอีนุมัตโิดยระบวุันทสีามารถพํานักใน
ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดทอีนุมัตใินหนา้วซี่า ทังนี ขนึอยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง กรุณาส่งหนา้วซี่าและหนา้ทมีกีาร
ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทตีรวจสอบเพอืความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงอืนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการไมรั่บผดิชอบเกยีวกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ช็คอนิได ้
เนอืงจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

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

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซงึขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนีเพอืใหก้ารยนืคํารอ้งใน
ครังตอ่ๆไปสะดวกมากขนึ ทังนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทสีถานทตูเป็นสําคญั 

11. การทวีซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กวีัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดทั้งสนิ 
เพราะเนอืงจากมเีอกสทิธทิางการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกยีวกบัเอกสารทางราชการทจีําเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทอีอกจากสํานกังานเขต หรอื 
อําเภอ ทอีาศยัอยู ่, ใบปกครองบตุรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสําคญัการหยา่ กรณีศนูยร์บัยนืคํารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทตู
ตอ้งการ เอกสารทแีปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่นนั ซงึจะมคีา่ใชจ้่ายเพมิ 
ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน ีจําเป็นทสีดุ สําหรบัเด็กทอีายตุํากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 
(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้่ายในสว่นน ีลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธไิมส่ามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนใีหท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั
ยนิดอีํานวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ
จอง ตัวเครอืงบนิ โรงแรมทนีอกเหนือจากคณะ ททีา่นพํานักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันททีา่นเดนิทาง ไป และ 
กลับ เพอืใชใ้นการประกอบการยนืขอวซีา่ใหค้รบตามเงอืนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่
สามารถยนืขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงอืนไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิเนืองจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยนื
ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิสว่นนี หรอื สว่นใดสว่นหนงึดว้ยตนเองทังหมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึ
กรณีทใีนวันนัดหมายเพอืยนืขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยนืขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป
ตามเงอืนไขการยกเลกิทังหมด  

14. กรณีทที่านมแีผนการเดนิทางทจีะเดนิทางไปยังกลุม่ประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี และ ท่านมคีวามประสงคข์อวซีา่เชงเกน้ใหค้รอบคลมุวัน
เดนิทางในทรปิสดุทา้ย ทา่นจําเป็นตอ้งแจง้กบัเจา้หนา้ทใีหท้ราบตังแตข่ันตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทชีว่ยอํานวยความสะดวกใหก้ับ
ท่านอกีครัง กอ่นตังแตข่ันตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตัวเครอืงบนิ จําเป็นจะตอ้งเรยีบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตังแต่
ขันตอนการขอเก็บเอกสาร เพอืเตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลมุ และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในควินัด
หมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงอืนไข (ขอ้ 3) และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิเนืองจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยนืขอวซีา่แบบหมู่
คณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิสว่นนี หรอื สว่นใดสว่นหนงึดว้ยตนเองทังหมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทใีนวันนัด
หมายเพอืยนืขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยนืขอได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงอืนไข
การยกเลกิทังหมด 
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ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั สายการบนิ ททีา่นควรทราบ 
1. เกยีวกับทนัีงบนเครอืงบนิ เนืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทสีดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทมีาดว้ยกนั ไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะสามารถทําได ้
2. กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ัดเจนในขันตอนการจอง กรณีทแีจง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพมิเพอืชําระกบัเมนูใหมท่ตีอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. บางสายการบนิอาจมเีงอืนไขเกยีวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครอืงแตกตา่งกัน ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาตขิองแตล่ะสาย

การบนิทกํีาลงัใหบ้รกิารทา่นอยู ่
 
เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีขอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน กรณีททีา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว โดยไม่
มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นน ีไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

3. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทังหมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอื
ทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง เลขทวีซีา่ 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทไีมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับราคา
คา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีนํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ
บรษัิทกํากบัเทา่นัน 

9. นักทอ่งเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุเีกยีวขอ้งกบัทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภัิยทไีมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นที
บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทกุชนิไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ
เทา่นัน 

11. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นัน 

12. คณะทัวรน์ี เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททไีดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทยีวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณทีทีา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนงึ ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
ทเีกดิขนึจรงิทังหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณ์นขีนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ในวันเรมิทัวร ์(วันทหีนงึ) ทา่นจําเป็น
จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีทไีฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง 
ทา่นจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวทคีณะอยูใ่นเวลานันๆ กรณีนี จะมคีา่ใชจ้่ายเพมิ ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้า่ยทใีชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทังหมดเทา่นัน ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมส่ามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก
ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทยีวเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวใดๆ สถานทหีนงึ ทกุกรณี เนอืงจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ทังหมด 

14. รปูภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พอืประกอบการโฆษณาเทา่นัน  
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15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทมีคีดคีวาม คําสงัศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทกุกรณี รวมไปถงึกรณีทเีคยรับรอง หรอื คําประกัน 
หากทา่นไมแ่น่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทกีระทรวงการตา่งประเทศ หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ 
วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึไดท้กุกรณี 

16. สําหรับผูเ้ดนิทางทตีังครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพอืตรวจสอบอายคุรรภท์แีน่นอน กับ วันทเีดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ทา่นจําเป็น
จะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายคุรรภท์ชีดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ ่หาก
อายคุรรภเ์กนิ 28 สปัดาห ์จะไมส่ามารถเดนิทางโดยเครอืงบนิไดท้กุกรณี หากทา่นตังครรภแ์ละไมแ่จง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจ
พบ สายการบนิมสีทิธปิฏเิสธไมใ่หท้า่นเดนิทาง  
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การเตรยีมเอกสาร เพอืยนืคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศฝรงัเศส 
1. .  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ตํากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่นนั) 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพนืสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซํ่ากับ

วซีา่ประเทศอนืๆทเีคยไดรั้บ เทา่นัน หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ทงัชนดิมสี ีและ ชนดิใส 
3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเรมิงาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุอืประเทศ ไม่
จําเป็นตอ้งระบชุอืประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทมีหีัว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทอียู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทเีป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธรุกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชแีจงตนเองเกยีวกับหนา้ทกีารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตทั่งน ีอยูท่ดีลุยพนิจิของเจา้หนา้ทรัีบยนืเทา่นัน  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชอื-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่นนั กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่นนั กรณุาจัดเตรยีมดงัน ี
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** ผูท้ปีระกอบอาชพี มหีนา้ทกีารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้นืแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซงึหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลยีนชอื - เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพมิเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนงึ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทังภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนงึ 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกยีวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่นนั บดิา , มารดา , บตุร , พ ี, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งยนืเอกสารสาํคญัดงัน ี** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั โดยระบชุอืเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน
รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** โดยสะกด ชอื-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้ง
ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้งัผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไข เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่นนั เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพอือา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 
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แผนทกีารเดนิทาง เพอืยนืคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศฝรงัเศส 
 สถานท ี: ศนูยย์นืคาํรอ้งขอวซีา่ฝรงัเศส TLS contact Center อาคารสาธรซติ ีทาวเวอร ์ชนั 12 
 การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั ทตีกึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทบัตราทจีอดรถ 
   : ขนสง่สาธารณะ BTS ลงสถาน ีชอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนันเดนิชดิซา้ยตามทางเดนิลอยฟ้าขา้มแยก

สาธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบ้นัไดทางลงมุง่หนา้สูถ่นนสาทร จากนันเดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะ
พบอาคารสาธรซติ ีทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามอืของทา่น  
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบอืงตน้ เพอืขอยนืวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศฝรงัเศส 
1. ชอื - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 
2. ชอื - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลยีน) ................................................................................... 
3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญงิ 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัทอีอก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทอีอก ............................................................. 
8. ทอียูป่จัจบุนั(ทพีกัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 
9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 
10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 
11. ชอืสถานททีาํงาน/สถานศกึษา และทอียู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 
ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มคัร 
   ตวัผูส้มคัรเอง 
   มผีูอ้นืออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 
15. ชอืบคุคลทเีดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 
** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทสีดุเพอื ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นนั ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั ** 
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