
 

 

 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 16569 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 

 เมนพูิเศษ : หอย Escargot อาหารไทย และ ขาหมเูยอรมนั 
 
 
 
 

 



 

 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ × × × 
2 แฟรงคเ์ฟิรต์-จตุัรสัโรเมอร-์มหาวหิารแห่งเมอืง

โคโลญจน์ 
× √ √ 

3 DESIGNER OUTLET ROERMOND-เมอืง
อมัสเตอรด์มั-ล่องเรอืหลงัคากระจก-จตุัรสัแดม 

√ × √ 

4 หมูบ่า้นซานสส์คนัส์-สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ √ √ √ 

5 กรงุบรสัเซลส-์จตุัรสักรองปลาซ-กรงุปารสี √ √ √ 

6 พระราชวงัแวรซ์ายส-์ล่องเรอืบาโตมชุ-แกลลอเรยีลาฟา
แยตต ์

√ √ √ 

7 กรงุปารสี-หอไอเฟล-ประตูชยั-สนามบนิ √ × × 
8 สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ × × × 

วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

20.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 3 แถว D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าท่ีให้การ
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
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23.45 น. ออกเดินทางสู่แฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่

 TG920 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ต-จัตุรัสโรเมอร์-มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญจน์         

                  (-/L/D) 

06.00 น.  เดนิทางถึงสนามบินเมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมัน (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ 
 ประเทศ ไทย 5 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนัน้น าท่าน
 เดนิทางเขา้สู ่เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ี์ 
 ส าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ท่ีส  าคญัของ
 ประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟ แฟรงคเ์ฟิรต์ ซึ่งถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัว
 ล าโพงประเทศไทย ครัง้เม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5 จากนั้นนท่าน
 ชม จัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจตัรุสัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE 
 ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตก
 เฉียงเหนือของจตัรุสัโรเมอร ์

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน ์

(Cologne) เป็นหนึ่งในเมืองท่ีเก่าแก่
ท่ีสดุในโซนตะวนัตกของเยอรมนีซึ่งถกู
สรา้งโดยชาวโรมนั และเป็นเมืองใหญ่
อนัดบัท่ีส่ีของประเทศเยอรมนี น าท่าน
ถ่ายรูปดา้นหนา้มหาวิหารโคโลญจน ์
หรือ เคลิน์โดม เป็นโบสถศ์าสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
แหง่เมืองโคโลญจนป์ระเทศเยอรมนี ใชเ้วลาสรา้งถึง 600 ปีโดยเริ่มก่อสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 
1248 และสิน้สดุลงท่ีปี ค.ศ. 1880 เพ่ืออุทิศใหแ้ก่นกับญุปีเตอรแ์ละพระแม่มารี และมี
โกศทองของกษัตริยท์ัง้สามถูกเก็บไวใ้นตวัวิหารดว้ย นอกจากนีย้งัไดร้บัการขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเม่ือปี ค.ศ.1993 อีกดว้ย  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

   Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือเทยีบเทา่  

วนัที่สาม เมืองโรมอนด์-DESIGNER OUTLET ROERMOND-เมืองอัมสเตอร์ดมั- 
  ล่องเรือหลงัคากระจก-จตุัรัสแดม          (B/-/D) 



 

 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรมอนด ์
(Roermond) ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(Netherland) ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้แบนรด์
เนมตา่งๆมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN KLEIN , 
DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอ่ืนๆ ท่ี DESIGNER OUTLET 

ROERMOND อีกมากมาย  อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการเลือกซือ้สินคา้ 
โดยทา่นสามารถเลือกรา้นอาหารไดต้ามอธัยาศยัภายในเอาทเ์ลท 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้อมัสเทล (Amstel) ซึ่งไดช่ื้อว่ามีล าคลองคดเลีย้วไปรอบ
เมืองถึง 165 คลองดว้ยกัน เมืองนีเ้ริ่มก่อตัง้ประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็น
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของเนเธอรแ์ลนด ์น าทา่น ล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามล า
คลองของเมือง ท่ีจะใหท้่านไดเ้ห็นบา้นเรือนแบบชาวดชัตถ์กูสรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 

มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็น
อาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขอ
อยู่ชั้นบนสุดของอาคาร
เอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้า
บา้น เรือนแพท่ีอยู่ริมคลอง
ท่ีมีอยู่มากถึง 2,500 หลัง 
หลงัจากนัน้น าทา่นชม การ
สาธิตการเจียระไนเพชร 

ท่ีมีช่ือเสียงของโลก จากนัน้น าท่านเขา้สู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นท่ีตัง้ของ จัตุรัสแดม 
(Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมในการมาเดินเท่ียวชมเมือง มี
พระราชวงัหลวงเดิมตัง้อยู่ใจกลางจตัรุสั และถนนแห่งความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ
กลางกรุงอมัสเตอรด์มั  

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  Corendon Village – The Urban หรือเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่ส่ี หมู่บ้านซานส์สคนัส์-เมืองลซิเซ่-สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ       

                         (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้าน 
ซานสส์คันส ์(Zaanse Schans) หมู่บา้นอนรุกัษก์งัหนัลมเก่าแก่ ท่ีตัง้อยู่ทางตอนเหนือ
ของประเทศ โดยหมู่บา้นแห่งนีถื้อว่าเป็นสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมประวตัิศาสตรข์องกังหนั
ลมเอาไวเ้ป็นอย่างดี ซึ่งจะไดพ้บกับ
ความสวยงามอย่ า งลงตัวของ
หมู่บา้นท่ีสรา้งขึน้สไตลบ์า้นไมแ้บบ
ฮอลแลนด ์สัมผัสบรรยากาศแบบ
ชนบทท่ีสวยงาม ซึ่งประกอบไปดว้ย
แม่น า้ ทุ่งหญ้า และการปศสุัตว ์ให้
ท่านได้ถ่ายภาพเป็น ท่ีระลึกกับ
กงัหนัลม จดัเป็นหนึ่งสญัลกัษณส์ าคญัของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึ่งกงัหนัของประเทศนี้
ไดมี้การใชป้ระโยชนเ์ป็นอยา่งยิ่งโดยเฉพาะในดา้นการผนัน า้ วิดน า้ ระบายน า้เพ่ือเอาดิน
ในทะเลมาใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นดา้นตา่ง ๆ  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัจากนัน้น าท่านเขา้ชม สวนดอกไม้เคอ
เคนฮอฟ (Keukenhof) ตัง้อยู่ท่ีชาน เมืองลิซเซ่ (Lisse) ซึ่งเป็นแหล่งปลกูทิวลิปท่ีใหญ่
และส าคญัยิ่งของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์นบัเป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทั่วโลก ดว้ยทิว
ลิปท่ีมีมากกวา่ 7 ลา้นตน้ในแตล่ะปี รวมทัง้ไมห้วัอ่ืนๆ เช่น ลิลล่ี แดฟโฟดิล หรือนาซิสซสั 
ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนไดถู้กออกแบบไว้อย่างสวยงาม 
ประกอบดว้ยหลายโซนของการจัดสแดงดอกไมท้ัง้ภายในอาคารและภายนอกอาคาร 



 

 

ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่มีทางเดินรม่รื่น บางช่วงเวลามีงานประติมากรรมประดบั
สวนอยู่เป็นระยะ มีสระน า้และน า้พุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับดอกไม้
มากมาย น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอนทเ์วิรป์ (Antwerp) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของ
ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) เป็นเมืองท่าส าคญัอนัดบัท่ี 2 ของยุโรปและอนัดบัท่ี 4 
ของโลก ทกุๆปี มีเรือแวะจอดกว่า 16,000 ล า ขนส่งสินคา้กว่า 100 ลา้นเมตริกตนัจาก
ทั่วโลก เป็นเมืองธุรกิจคา้ขายและผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีงดงามดว้ยศิลปวฒันธรรม
เพราะเป็นเมืองท่ีใหก้ าเนิดศิลปินชัน้น าของโลกท่ี ช่วยกันรงัสรรคง์านศิลปะใหก้ับเมือง
ตอ่เน่ืองมาหลาย 100 ปี สั่งสมไวเ้ป็นมรดกอนัล า้คา่ตามพิพิธภณัฑ ์อาคารสถานท่ีและ
สวนตา่งๆ ท าใหมี้สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม รูปเขียน และสวนประจ าเมืองงดงาม 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  Ramada Plaza Antwerp หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่ห้า กรุงบรัสเซลส์-จตุัรัสกรองปลาซ-กรุงปารีส                (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  กรุง
บ รัส เซลส์  (Brussels)  เ มื อ ง
หลวงของประ เทศ เบล เ ย่ียม 
บ รั ส เ ซ ล ส์ เ ป รี ย บ เ ส มื อ น
พิพิ ธภัณฑ์กลางแจ้ง  อาคาร
บา้นเรือนไดร้บัการอนรุกัษไ์วจ้าก
รัฐบาล น าท่านสู่  จัตุรัสกรอง
ปลาซ (Grand Place) จตัรุสัอนั
งดงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของยโุรป ไดร้บัการยกย่องจากนกัท่องเท่ียวทั่วโลก หรือแมแ้ตอ่ารค์
ดชัเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริยฟิ์ลิปท่ี 2 แห่งสเปน, วิคเตอร ์ฮโูก และชารล์ส โบเดอ
แลร ์สองนกัเขียนช่ือดงัยังกล่าวถึง น าท่านไปชม รูปป้ัน แมนเนเก้นพิส (Manneken 

pis) รูปป้ันเจา้หนนูอ้ยท่ีโดง่ดงั อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซือ้สินคา้ของเมือง
อาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเย่ียมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตนัตอ่ปี และมีรา้นขายช็อคโก
แลต กวา่ 2,000 รา้น, ผา้ปักลกูไม ้หรือลิม้ลองวาฟเฟิลของอรอ่ยท่ีหาชิมไดไ้มย่าก  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (Paris) 

เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของ
โลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล า้สมัยแห่งหนึ่งของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง 
การศกึษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ี
ส าคญัท่ีสดุแหง่หนึ่งของโลก 



 

 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  Holiday Inn Paris Versailles Bougival หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่หก พระราชวงัแวร์ซายส์-ล่องเรือบาโตมุช-แกลลอเรียลาฟาแยตต์      

              (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าชม 
พระราชวังแวรซ์ายส์ (Versailles Palace) หนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดของประเทศฝรั่งเศส ตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใตข้องปารีส ณ เมืองแวรซ์ายส ์
นับเป็นพระราชวังวังท่ีมีความยิ่งใหญ่และงดงามอลังการมากจนติดหนึ่งในเจ็ดสิ่ง
มหศัจรรยข์องโลก อีกทัง้ยงัไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรม พระราชวงั
สรา้งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลค์ริสตศ์ตวรรษท่ี 17 และ 18 ภายในประกอบดว้ย
หอ้งถึง 700 หอ้ง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 
15,034 ชิน้ โดยมีหอ้งกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) อนัแสน
โดง่ดงัจากการเป็นหอ้งลงนามในสญัญาสงบศกึระหวา่งสมัพนัธมิตรกบัจกัรวรรดิเยอรมนั 
ในสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ซึ่งถือเป็นห้องแห่งประวัติศาสตรท่ี์ส าคัญทั้งยังมีขนาดใหญ่
จ านวน 17 บาน ท่ีสามารถเป็นจดุชมวิวทศันข์องสวนแวรซ์ายท่ีสวยงาม ดว้ยทกุๆเหตผุล
มารวมกันจึงท าให้พระราชวังแห่งนี ้กลายเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับเหล่า
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือนฝรั่งเศสไมแ่พห้อไอเฟล  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงปารีส และ
น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น า้แซนท่ีเป็น
แม่น ้าสายส าคัญตั้งแต่อดีตของคนปารีส  ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน
คลาสสิคของอาคารต่าง ๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า ไม่ว่าจะเป็น จัตุรัสคองคอร์ด 



 

 

พิพิธภณัฑล์ฟูท ์มหาวิหารนอรท์เธอดาม เป็นตน้ จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ แกลลอเรีย
ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัของกรุงปารีส เปิดกิจการใน
ค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าท่ีคนปารีสชอบเดินช้อปป้ิงกันมากท่ีสุด มีร้านอาหารแบบ
บรกิารตนเองกบัทิวทศันท่ี์สวยงามบนชัน้ 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตกึโอเปรา่ไดอ้ย่างชดัเจน 
หา้งสรรพสินคา้นีมี้สินคา้หลายหลากย่ีหอ้ และมีสิ่งของทกุประเภทไวล้่อตาล่อใจนกัชอ้ป
ป้ิงแบรนดด์งัๆ ใหเ้ลือกสรรไดอ้ยา่งครบครนั 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  Holiday Inn Paris Versailles Bougival หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่เจด็ กรุงปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-สนามบิน        (B/L/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ทรอคกาเดโร 
(Trocadero) จดุท่ีสามารถถ่ายรูป หอไอเฟล (Eifel Tower) ไดอ้ย่างสวยงาม หอไอเฟล 
นัน้สงูตระหง่านคูน่ครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟุต เพ่ือท่ีจะเป็นสญัลกัษณแ์ห่งการ
เขา้งาน EXPO  ในปี ค.ศ.1889  ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวฝรั่งเศส กสุตาฟ ไอเฟล 
โดยใชว้ัสดุเป็นเหล็กและน๊อตเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกันเพ่ือท่ีจะสามารถรือ้ถอนออกไดง้่าย
หลงัจากเสร็จงาน แต่หอคอยแห่งนีไ้ม่เคยไดถู้กรือ้ถอนออกไปเลยนับตอ้งแต่นัน้ หอไอ
เฟลเคยเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีสงูท่ีสดุในฝรั่งเศสและแห่งหนึ่งของโลก ถือวา่เป็นสญัลกัษณท่ี์ 

 โดดเด่นของการมาท่องเท่ียวท่ีกรุงปารีส จากนัน้น าท่านถ่ายรูป ประตูชัย (Arc de 

Triomphe) เป็นอนุสรณ์เ พ่ือสดุดีเหล่าทหารกล้าท่ีร่วมรบให้กับประเทศฝรั่ ง เศส
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสมยัของจกัรพรรดนิโปเลียน ดว้ยความสงู 49.5 เมตร ตัง้อยู่สดุทาง
ของถนนชองเชลิเช ซึ่งถนนแหง่นีถื้อวา่เป็นตน้แบบของถนนราชด าเนินในประเทศไทยอีก
ดว้ย สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู่ สนามบินปารีส-ชารล์ เดอ โกล 

13.40 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931 
(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ)  

 



 

 

วนัที่แปด กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ                  (-/-/-) 

 05.55 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  
 

               
 

ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยูก่บัเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของงลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 

วนัเดนิทาง ตารางการบิน ราคา พกัเดีย่ว 

27 มี.ค.-3 เม.ย. 2563 TG920 BKKFRA 23.40-05.55 
TG931 CDGBKK 13.40-05.55 

55,900 65,900 
3-10 เม.ย. 2563 TG920 BKKFRA 23.45-06.15 

TG931 CDGBKK 13.40-05.55 
55,900 65,900 

9-16 เม.ย. 2563 

(เทศกาลสงกรานต์) 
TG920 BKKFRA 23.45-06.15 
TG931 CDGBKK 13.40-05.55 64,900 74,900 

30 เม.ย.-7 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 

TG920 BKKFRA 23.45-06.15 
TG931 CDGBKK 13.40-05.55 59,900 69,900 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 2,000 บาท จากราคาทวัร์ 
กรณจีอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินไทย (สะสมไมลไ์ด ้50%) 
 โรงแรมท่ีพกักระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วซ่ีาเชงเกน้ (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
 ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
 ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการท่องเท่ียว 
 หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (ในกรณีท่ีมีไกดท์อ้งถ่ิน) และค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เง่ือนไขการจองและการช าระเงนิ 

1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 24 ชัว่โมง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางท่ี
มีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเกบ็ค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพื่อมาท าการยืน่วีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงนิ 
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัก่อนการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (หากมีการจองคิวยื่นวีซ่าหรือยื่นวีซ่า

แลว้ ทางบริษทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วนัก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย 5,000 บาท/ท่าน 
3. ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่ามดัจ าทั้งหมด (20,000 บาท/ท่าน) 
4. ยกเลิกการเดินทาง 39-21 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายคร่ึงหน่ึงของราคาทวัร์ตามท่ีระบุใน

โปรแกรม 
5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 20 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดตามราคาทวัร์ท่ีตามระบุใน

โปรแกรม 

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนังสือเดินทางและวซ่ีาส าหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเดินทาง อาทเิช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางทีน่อกเหนือจาก
รายการทวัร์ ค่ามนิิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกดิความเสียหายต่างๆภายในห้องพกั เป็นต้น 

 ค่าส่วนเกนิของน า้หนักกระเป๋า สายการบินไทยอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 30 กก./ท่าน 

 ค่าภาษนี ามนัสายการบินไทย กรณมีกีารปรับเพิม่ก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 

โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดนิทางให้เรียบร้อยก่อนตดัสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษทัระบุไว้ 



 

 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

7. กรณผู้ีเดินทางถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
8. กรณวีซ่ีาถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น  

ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยืน่วีซ่า และท่านไดรั้บการ
อนุมติัวซ่ีาแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง และท่านสามารถน าวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวซ่ีานั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้หบ้ริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้
เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในหอ้งพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับหอ้งหกัแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้  าหนดไวแ้ลว้ 

 
 



 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กบัศุนย์รับย่ืนวซ่ีาและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีา) 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายแุละมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. รูปถ่ายสี จ  านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยืน่วีซ่ามาก่อนหนา้น้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหนา้ ใบหูและดวงตาชดัเจน 
หา้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (ส าหรับเด็กอายุต  ่ากว่า 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

4. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นามสกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือ
ตวัเอง ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงท่ีออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา 

5. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวซ่ีา 

BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 

6. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายใหก้นัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

7. กรณทีีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก



 

 

ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยืน่วซ่ีา ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วซ่ีา 

8. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วซ่ีาและมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีา 

9. การยืน่วซ่ีานั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยืน่วซ่ีาได ้

10. รายละเอยีดด้านบนทั้งหมดเป็นเพยีงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิม่หรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 



 

 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

 


