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ก ำหนดกำรเดนิทำง   
เดือนมนีำคม :  วนัที ่22 – 29 ม.ีค.   
เดือนเมษำยน : วนัที ่19 – 26 เม.ย. // 26 เม.ย. – 3 พ.ค. (วนัแรงงำน) // 30 เม.ย. – 7 พ.ค. (วนัแรงงำน) 
เดือนพฤษภำคม : วนัที ่3 – 10 พ.ค. (วนัฉัตรมงคล + วนัวสิำขบูชำ) 
วนัแรก กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต 

17.00 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ Q สำยกำรบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.10 น.  ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต โดยเท่ียวบินท่ี QR 981/QR 069 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  บริกำร
อำหำรและเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน  

วนัทีส่อง แฟรงค์เฟิร์ต  – ล่องเรือแม่น ำ้ไรน์ –  โคโลญ – ดุสเซลดอล์ฟ  
07.10 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลการกรแลว้ น าท่านเดินทางสู

ตวัเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต เมืองศูนยก์ลางทางการเงิน การธนาคาร และธุรกิจ ของประเทศเยอรมนั  จากนั้นน าท่าน
เดินทางไปยงัเมือง เซนต์กอร์ เพื่อน าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝ่ังแม่น ้าไรน์ น ำท่ำนลงเรือ ณ ท่ำเรือ
เมืองเซนต์กอร์  สู่ที่ท่ำเรือเมืองบอพพำร์ด ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 1 ชัว่โมง ระหวา่งทางท่านจะไดช้ม
ทศันียภาพ ท่ีสวยงามของสองฟากฝ่ังแม่น ้าไรน์ซ่ึงจะไม่มีสะพานขา้ม
แม่น ้ามาบดบงัทศันียภาพท่ีสวยงามเลยแมแ้ต่สะพานเดียว สองฟากฝ่ัง
เป็นไร่องุ่นสลบัปราสาทโบราณเป็นระยะ  หมู่บา้นสวยน่ารักโบสถ์
วหิารยอดแหลมบา้งเป็นโดมบา้ง บางช่วงปลูกไมด้อกไมป้ระดบัไว้
แถวร้านกาแฟริมฝ่ัง โรงแรมและร้านคา้ สวยงามหลากสีสัน การล่องเรือชมววิท่ีแม่น ้ าไรน์ซ่ึงเป็น 1 ในแม่น ้าท่ี
แปลกท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง โดยแม่น ้าจะไหลจากทิศใตข้ึ้นสู่ทิศเหนือ จนกระทั้งถึง เมืองบอพพำร์ด 

http://bit.ly/2NMk5YE


เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (อำหำรท้องถิ่น) (ม้ือท่ี 1) 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองโคโลญประเทศเยอรมนี น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ มหำวหิำรแห่งเมืองโคโลญ เป็น

วหิารสไตลโ์กธิค ท่ีรอดพน้จากการถล่มระเบิดจากช่วงสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 และเมืองโคโลญก็ยงัเป็นตน้ก าเนิดของน ้าหอมตระกูล 4711 
อีกดว้ย อิสระใหท้่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน
เดินทางสู่เมืองดุสเซลดอลฟ์ (Dusseldorf) เมืองท่ีจดัวา่เป็นเมือง
สมยัใหม่ของประเทศเยอรมนันี แต่ยงัคงรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิมเอาไวอ้ยา่งลงตวั 

 ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  (ม้ือท่ี 2) 
  พกัค้ำงคืน ณ MERCURE HOTEL DUESSELDORF SUED  หรือเทยีบเท่ำ (คืนท่ี 1) 
 

วนัทีส่ำม    หมู่บ้ำนกธูีร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้ำนกธูีร์น – สวนเคอเค่นฮอฟ  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
  จากนั้นน าท่านสู่หมู่บ้ำนกีธูร์น (GIETHOORN) หมู่บา้นในฝันสุดโรแมนติก หมู่บา้นท่ีไม่มีรถไม่มีถนน ไม่มี

มลพิษ หรือความวุน่วายใดๆ มีแต่ล าคลอง มีสะพานไมท้รงสวยเพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกนัภายในหมู่บา้นกว่า 
180 สะพาน ชาวบ้านท่ีน่ีใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านั้น น ำท่ำนล่องเรือชมหมู่บ้ำนกีธูร์น 
(GIETHOORN VILLAGE) หมู่บา้นท่ีมีผูค้นอาศยัอยูร่าวๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ท่ีมีฐานะดี บา้นแต่ละ
หลงัมีการออกแบบ และการตกแต่งเป็นกระท่อมสไตลต์ะวนัตกท่ีแสนน่ารักอบอุ่น จนท าให้ไดรั้บการขนานนาม
วา่เป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (the Venice of Natherland) ในปี 1958 ภาพยนตต์ลกช่ือดงัของ BEST Haanstra 
อย่าง Fanfare ไดใ้ช้สถานท่ีน้ีเป็นโลเคชัน่หลกัในการถ่ายท า และนัน่ก็
เหมือนกบัเป็นการเปิดตวัท่ีท าใหห้มู่บา้นไร้ถนนแห่งน้ี กลายเป็นท่ีรู้จกัใน
วงกวา้ง จนมีนักท่องเท่ียวจากทั่วทุกมุมโลกพลัดกันมาเยี่ยมชมความ
สวยงามสุดโรแมนติกของหมู่บา้นกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) แห่ง
น้ีอยา่งไม่ขาดสาย 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (อำหำรท้องถิ่น) (ม้ือท่ี 4) 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ลซิเซ่ เพื่อน าท่านเขา้ชม   ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ ( จัดเพียงปีละหน่ึง

คร้ัง ) สวนดอกไม้แห่งน้ีเป็นความคิดริเร่ิมของ นายกเทศมนตรีเมืองลิซเซ่  ในปี 1949 ได้ร่วมกบัสมาคมผู ้
ส่งเสริมการปลูกดอกไมป้ระเภทไมห้ัว ได้เกิดแนวคิดท่ีจะมีงาน
แสดงไมด้อกประจ าปีแบบกลางแจง้ โดยท าการจดัให้เหมือนกบั
การได้ชมสวนจริงๆ และก็ได้เลือกเคอเค่นฮอฟแห่งน้ีเป็นท่ีจัด
แสดง สวนเคอเค่นฮอฟ (Kerkenhof Garden)  เป็นสวนสวยท่ีผูค้น
ทัว่โลกปรารถนาท่ีจะมาเยือน เป็นแหล่งปลูกทิวลิปท่ีใหญ่และ
ส าคญัยิ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นสวนท่ีสวยงามและสะพร่ังไปดว้ยดอกทิวลิป ซ่ึงมีมากถึงกวา่ 7 ลา้นตน้
ในแต่ละปี รวมทั้งดอกไมอ่ื้นๆ เช่น ลิลล่ี แดฟโฟดิล หรือนาซิสซสั ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพร่ังอยูดู่ละลาน
ตา สวนไดถู้กออกแบบไวอ้ย่างสวยงามในฤดูใบไมผ้ลิของทุกปี ระหวา่งเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวน



เคอเคนฮอฟจะเปิดให้นักท่องเท่ียวได้เข้าชมดอกทิวลิปและ ดอกไม้แสนสวยนานาพรรณ  อิสระให้ท่าน
เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปภายในสวน 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  (ม้ือท่ี 5) 
  พกัค้ำงคืน ณ BEST WESTERN PLUS AMEDIA AMSTERDAM AIRPORTหรือเทยีบเท่ำ (คืนท่ี 2) 
 

วนัทีส่ี่          ซำนส์ คำน –  หมู่บ้ำนกงัหันลม – ล่องเรือหลงัคำกระจก – อโตเมี่ยม  –  หนูน้อยยืนฉ่ี –  กรองด์ปลำซ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
 จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้ำนกงัหันลม (Windmill) ซำนส์ ชำนส์ แถบชนบทของฮอลแลนด์ ชมกงัหนัลมแบบต่าง ๆ   

ซ่ึงสร้างมาเพื่อใช้งานต่างกันอาทิเช่นใช้ทดน ้ าเข้าแปลงนา,ใช้เป็น
โรงเล่ือย, โรงสีขา้ว,  เนเธอร์แลนด์เคยมีกงัหันลมอยู่ 9,000 หลงั แต่
ปัจจุบนัเหลือแค่เพียง 945 หลงั จากนั้นน าท่านชมหมู่บ้ำนชำวดัชท์เก่าแก่
ดั้ งเดิมบ้านหลังเล็กน่ารักปลูกอยู่ริมน ้ าหน้าบ้านมีแปลงสวนดอกไม้
นานาชนิดหน้าต่างประดบัด้วยผา้ลูกไมล้วดลายต่างๆ น าท่านแวะชม
โรงงำนรองเท้ำไม้ ท่ีผลิตจากไมพ้ลบัเพลา ท่ีเป็นอุตสาหกรรมเก่าแก่มา
ตั้งแต่สมยัโบราณชมวิธีการท ารองเทา้ไมแ้บบดั้งเดิม ซ่ึงเป็นรองเทา้
ประจ าชาติของชาวฮอลแลนด ์จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เพื่อ
น าท่าน ล่องเรือหลังคำกระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ซ่ึงตลอดเวลา
หลายร้อยปีท่ีผา่นมา คลองเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีส าคญัท่ีสุดของเมือง
น้ี และอมัสเตอร์ดมัก็มีคลองจ านวนมากท่ีสุดในโลกดว้ย (ประมาณ 100 คลอง ยาวรวมกนั 97 กม.) และมีสะพาน
ขา้มคลอง 600 สะพาน สถานท่ีส าคญัน่าชมท่ีสุดของอมัสเตอร์ดมั เกือบทั้งหมดจะอยูริ่มคลอง รวมทั้งคฤหาสน์
บา้นช่องของคหบดีเก่าแก่ดว้ย แมก้ระทัง่ตลาดดอกไมส้ดของเมืองหลวงแห่งน้ีก็ยงัอยูริ่มคลอง จากนั้นน าท่าน
แวะชมโรงงานเจียรนยัเพชรและอญัมณี ซ่ึงเป็นงานฝีมือลือช่ือของเนเธอร์แลนด์มานานแลว้ พร้อมกนันั้นท่านจะ
มีโอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกนัเองจากโรงงานอีกดว้ย น าท่านเดินชมย่าน Dam Square ถ่ายรูป
พระราชวงัหลวง จากดา้นนอก ซ่ึงจะเป็นยา่นกลางเมืองและเป็นถนนชอ้ปป้ิง ของกรุงอมัสเตอร์ดมั 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (ม้ือท่ี 7) 
บ่าย หลงัจากนั้น ออกเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยี่ยม จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กบัประติมากรรม อโตเมี่ยม 

สัญลักษณ์ของการรวมตัวคร้ังแรก ของกลุ่มประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ. 
1959 ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดังานแสดงสินคา้โลก โดย
สร้างเป็นรูปทรงกลมขนาดยกัษจ์  านวน 9 ลูก แทน 9 จงัหวดัของประเทศ
เบลเยี่ยม และไดจ้  าลองแบบมาจากอะตอมท่ีขยายขนาดข้ึนมา 165 ลา้น

เท่า น าท่านผา่นชมอาคารบา้นเรือนในยุคเก่า ๆ สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหว่าง
โกธิคและนีโอโกธิค น าท่านผา่นชมบริเวณพระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบล
เยี่ยม  (THE ROYAL PALACE) น าท่านชม เมเนเกน พิส หนูน้อยยืนฉ่ี สัญลกัษณ์
ของบรัสเซล เป็นรูปป้ันเด็กชายผมหยิก สูงประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู 



ก าลังปัสสาวะ ( ซ่ึงเป็นน ้ าพุ )  น าท่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่า 
สถาปัตยกรรมผสมระหว่างแบบโกธิคและนีโอโกธิค พร้อมทั้งเดินเล่น
บริเวณ กรองด์ปลำซ หรือจัตุรัสกลำงเมืองบรัสเซล ท่ีไดรั้บการยกย่องว่า
เป็นจตุัรัสท่ีสวยงามและมีเสน่ห์ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป ชมสถาปัตยกรรม
อนังดงามของอาคารบา้นเรือน ซ่ึงก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมบารอกท่ีงาม
สง่า และอาคารท่ีเด่นท่ีสุดคือศาลากลาง ซ่ึงเป็นอาคารท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรองด์ปลาซ พึ่งผา่นการบูรณะให้สวยงาม
ยิง่ข้ึน เป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปป้ันตามจัว่ต่าง ๆ สวยงามมาก   

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (อำหำรท้องถิ่น) (ม้ือท่ี 8) 
  พกัค้ำงคืน ณ RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทยีบเท่ำ (คืนท่ี 3) 
 

วนัทีห้่ำ       ลกัเซมเบิร์ก  –  ปำรีส  –  ประตูชัย  – พเิศษกบัเมนู หอยเอสคำโก้ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
  จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ รัฐลกัเซมเบิร์ก เป็นนครรัฐ มีประวติัความเป็นมายอ้นหลงัมากกวา่ 1,000 ปี เม่ือ

ปี พ.ศ. 1506 เคานทซิ์เอกฟิลดแ์ห่งลกัเซมเบิร์ก เคานทแ์ห่งอาร์เดนเนส และผูก่้อตั้งราชวงศล์กัเซมเบิร์กสร้าง
ปราสาทในบริเวณเมืองหลวงของลกัเซมเบิร์กในปัจจุบนัซ่ึงกลายเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัในสมยันั้นเน่ืองจาก
เป็นบริเวณท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบหลายชั้นเป็นท่ีรู้กนัทัว่ไปในนาม 
“ยบิรอลตรำทำงเหนือ” (The Gibraltar of the North) ในช่วงปลายยคุกลาง
จนถึงศตวรรษท่ี 15 ราชวงศล์กัเซมเบิร์กมีความรุ่งเรืองมาก กษตัริยห์ลาย
พระองคใ์นยโุรปสืบเช้ือสายมาจากราชวงศน้ี์ อาทิ จกัรพรรดิปกครอง
เยอรมนี 4 พระองค ์กษตัริยป์กครองโบฮีเมีย 4 พระองค ์และกษตัริยป์กครอง
ฮงัการี 1 พระองค ์ กษตัริยท่ี์มีช่ือเสียงของลกัเซมเบิร์ก ในยคุนั้น 
ไดแ้ก่ สมเด็จพระจกัรพรรดิไฮนริคท่ี 7 แห่งโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ,พระเจา้จอห์นแห่งโบฮีเมียและดยกุแวนเซลอสท่ี 
1 แห่งลกัเซมเบิร์ก จากนั้นก็ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจเบอร์กนัดีในปีพ.ศ. 2010 น าท่านเดินเทียวชมเมืองลกัแซมเบิร์ก 
ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ น าท่านชมดา้นหนา้ของพระราชวงั ของ แกนด์ดยคุ ซ่ึงสร้างตั้งแต่สมยั ศตวรรษ ท่ี 18 ชมมหำ
วหิำรนอทเทรอดำมแห่งลักเซมเบิร์ก เป็นวิหารโรมนัคาทอลิก แต่เดิมเป็นคริสตจกัรนิกายเยซูอิดและรากฐานถูก
วางไวใ้นปี 1613 วหิารไดถู้กสร้างข้ึนเพื่อเป็นตวัอยา่งส าคญัของศิลปะสถาปัตยกรรมแบบกอธิคช่วงปลาย  ชม
จตุรัส PLACE D’ ARMES จากนั้นอิสระใหท้่าน เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก สินคา้แบรนดเ์นม ไดท่ี้ถนน 
Grand Rue 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (ม้ือท่ี 10) 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปำรีส จนกระทัง่ถึงกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยุบ่นแม่น ้าแซนน์ 

บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จาก
การตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2000 ปี เมืองปารีส มหานครซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่
เป็นเมืองหลวงดา้นแฟชัน่ จากนั้นน าท่านไปชมประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยั
ชนะของนโปเลียน ก่อนนัง่รถผา่นชมสองฟากฝ่ัง ถนนชองป์เซลเิซ่ ตน้แบบ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1506
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1


ถนนราชด าเนินของไทย ซ่ึงเตม็ไปดว้ยคาเฟ่และร้านคา้ขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลก 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรแบบพื้นเมืองฝร่ังเศส(เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊ก
สไตลฝ์รัง่เศส 1 อย่าง อาทิเน้ือววั/เป็ดอบซอส/ปลา/แกะ  พร้อมจิบไวน์ฝรัง่เศส ตบท้าย
ด้วยของหวาน ) (ม้ือท่ี 11) 

 

                     พกัค้ำงคืน ณ Mercure Paris Velizy หรือเทยีบเท่ำ (คืนท่ี 4) 
 

วนัทีห่ก        แวร์ซำยส์  – ล่องเรือแม่น ำ้แซนน์   –  หอไอเฟล   – พรีะมิตแก้ว พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ 
 เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 
  น าท่านเดินทางไปยงั แวร์ซำยส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลาง

การเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 อยู่ห่างจากปารีส
ไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร น าท่านเขา้
ชม พระรำชวงัแวร์ซำยส์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยำย ในแต่ละห้องข้อมูล
แน่นป๊ึก ที่ส ำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวงัท่ีถูกสร้าง
ข้ึนมาเพื่อให้ใหญ่ท่ีสุดในปฐพี ชมความอลงัการของพระราชวงัซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ยา่งหรูหราวิจิตรบรรจง 
ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ อาทิเช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลียน หอ้งบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกทอ้ง
พระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิ่งใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี 
จากนั้นอิสระให้ท่านไดช้มและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มร่ืนและหลากหลายดว้ยพนัธ์ุไมด้อกไม้
ประดบัสีสันสวยงาม สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ นครปำรีส นครหลวงของฝร่ังเศส ศูนยก์ลางแห่งแฟชัน่
ชั้นน าของโลก ตั้งอยูริ่มสองฝ่ังของแม่น ้าแซน  

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (ม้ือท่ี 13) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือบำตำมูซ เพ่ือล่องเรือแม่น ำ้แซนน์ ชมววิทิวทศัน์กนับนดาดฟ้าเรือช่ืนชมความงามของ

ทศันียภาพของนครปารีส ชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้าแซน โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่
สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษต์ลอดทาง
ท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนั
สรรสร้างให้นครปารีสไดช่ื้อวา่เป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก อาทิเช่น สะพำนอเลก็ซำนเดอร์, ศำลำว่ำกำร, จัตุรัส
คองคอร์ด, โรงกษำปณ์, เกำะอลิเดอลำซิเต้ ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก 
สถานท่ีตั้ง มหำวหิำรนอเตรอดำม หรือโบสถ์นอเตรอดำม สร้างดว้ยศิลปะ
แบบโกธิคท่ีประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสีอยา่งงดงามซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็น



สถานท่ีส าหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนข้ึนครองราชย ์ มีอายเุก่าแก่กวา่ 800 ปีและท าใหใ้หป้ารีสโดดเด่นเป็น
มหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลกงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีน ้าในแม่น ้าแซนข้ึนสูงกวา่ปกติหรือ
มีเหตุการณ์สุดวสิัย เช่น การนดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่น ้าแซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้ ผา่นชม 
จัตุรัสคองคอร์ด สถานท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในหนา้ประวติัศาสตร์ของฝร่ังเศสและยโุรป เป็นลานประหารท่ีตั้งกิ
โยตินซ่ึงคร่าชีวติผูค้นนบัพนัในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศสปี ค.ศ. 1789  น าท่านถ่ายภาพกบั หอไอเฟล สัญลกัษณ์ของ
นครปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต กนัอยา่งจุใจจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ร้ำนปลอดภำษี เพื่อใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ
สินคา้ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง, น ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ รวมทั้ง
เส้ือผา้ BRAND  NAME จากฝร่ังเศส  ใหท้่านถ่ายรูป พีระมิตแก้ว พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (ม้ือท่ี 14) 
   พกัค้ำงคืน ณ MERCURE PARIS VELIZY หรือเทยีบเท่ำ (คืนท่ี 5) 
 
วนัทีเ่จ็ด      มงมำร์ต  –  ช้อปป้ิงแกลลำร่ี ลำฟำแยตต์   –  กรุงเทพฯ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 
 น าท่านเดินทางสู่ มงมำร์ต บริเวณน้ีเป็นเนินเขาเต้ียๆ โดยมี  มหำวิหำรซำ

เกรเกอร์ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูเ่นินเขา ชาวปารีสเขาถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ส าคญั
ช้ินหน่ึงซ่ึงเชิดหน้าชูตาให้แก่ปารีสเท่าเทียมกับหอไอเฟล ประตูชัยและ
มหาวิหารนอเตรอดาม มหำวิหำรซำเกรเกอร์ สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั 
ตรงกลางมียอดโดมสูงใหญ่ ส่วนท่ีต ่าลงมาก็มีโดมบริวารขนาดกลางและขนาดเล็กลอ้มรอบอยู ่โดมประธานตรง
กลางมีความสูงไม่นอ้ยกวา่ 80 เมตร บริเวณน้ีสามารถมองเห็นนครปารีสในมุมมกวา้ง 

เทีย่ง อำหำรกลำงวนั อสิระตำมอธัยำศัยเพ่ือสะดวก และให้เวลำกบักำรช้อปป้ิงสินค้ำต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที ่ 
บ่าย      ใหท้่านช็อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศสภายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลำร่ี ลำฟำแยตต์ ซ่ึงมีสินคา้แบ

รนด์เนมทุกยีห่อ้รวมถึง LOUISE VUITTON ท่านท่ีไม่มีความประสงคช็์อปป้ิงสามารถเดินชมความงามของบา้นเมือง
และโรงละครโอเปร่า ท่ีเก่าแก่สวยงาม เพราะยา่นช็อปป้ิงอยูก่ลางเมืองมีอาคารบา้นเรือนสวยงามมากไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อท าการเช็คอิน และท า TAX REFUND  

21.40 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี QR 038 / QR 832 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา      
 
วนัทีแ่ปด       กรุงเทพฯ 
19.00 น. คณะเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

ขอบคุณท่ำนทีใ่ช้บริกำร 

 

 



 เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก 
ฝร่ังเศส 8 วัน 5 คืน  โดย QATAR AIRWAYS  

อตัรำค่ำบริกำร 
ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องคู่) 
พกัเดี่ยว 

จ่ำยเพิม่ 

วนัที ่22 – 29 ม.ีค.   58,888 10,000 

วนัที ่19 – 26 เม.ย. 63,555 10,000 

วนัที ่26 เม.ย. – 3 พ.ค. (วนัแรงงำน) 63,555 10,000 

วนัที ่30 เม.ย. – 7 พ.ค. (วนัแรงงำน) 63,555 10,000 

วนัที ่3 – 10 พ.ค. (วนัฉัตรมงคล + วนัวสิำขบูชำ) 63,555 10,000 

** รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลีย่นหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็ภำษีน ำ้มันและภำษีสนำมบินเพิม่เติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุมำกกว่ำ 6 ปีขึน้ไป เข้ำพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภำพในโปรแกรมทัวร์เป็นกำรตกแต่งเพ่ือกำรโฆษณำเท่ำน้ัน ** 
***หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในกำรยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงรำคำกรณีผู้ร่วม      เดินทำงน้อยกว่ำ 20 ท่ำน*** 
ส ำหรับท่ำนทีเ่ป็นมุสลมิ ,  ทำนมังสวรัิติ  , ไม่ทำนหมู  , ไม่ทำนเน้ือ , ไม่ทำนไก่ , ไม่ทำนปลำ  โปรดแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 
สัปดำห์  
* ในกรณเีล่ือนกำรเดินทำงกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายใน
การเล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสำรประกนั,เอกสำรโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  
***หมำยเหตุข้อส ำคัญทีท่่ำนควรทรำบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็น
การยืน่วซ่ีาแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เขา้ไปยื่นวีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์
แลว้ 
2) ในกรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถมำย่ืนวีซ่ำตำมวันที่บริษัทแจ้งไว้ ท ำให้วันย่ืนวีซ่ำเหลือน้อยกว่ำ 15 วันก่อนกำรเดินทำง ท่ำน
จะต้องจ่ำยเงินค่ำวีซ่ำเพิ่มท่ำนละ 2,600 บำท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจ านวนน้ี ท่านสามารถจ่ายเงินท่ีตวัแทน
ยืน่วซ่ีาดว้ยตวัท่านเองในวนัท่ีท่านยืน่วซ่ีา  
 
***กรุณำพิจำรณำรำยละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่ำงๆของบริษัท เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำงวดแรกแล้ว ทำง
บริษัทถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขต่ำงๆ ของบริษัทเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว *** 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 



 
 



 
อตัรำนีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนัเดินทำงไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถ

เกนิ 12 ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มี

เคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่ในภูมิประเทศทีม่ีอำกำศหนำวเยน็, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึน้หลำยเท่ำตัว หำกวนั
เข้ำพกัตรงกบัช่วงงำนเทศกำล งำนแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท ำให้ต้องมีกำรเปลีย่นย้ำยเมือง โดยทำงบริษัท
ฯ จะค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมย่ืนวซ่ีำให้ ไม่ว่ำวซ่ีำจะผ่ำนหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 



10)  ค่าประกันอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 
INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่ำนใดต้องกำรซ้ือประกันสุขภำพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท
ทวัร์ 

อตัรำนีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณต้ีองกำรใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสำยกำรบิน)  
5)  ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ 16 ยูโรต่อท่ำน 
6)  ค่ำทปิพนักงำนขับรถในยุโรป (ท่ำนละ 12 ยูโร) 
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช ำระทันทีหรือก่อน
กำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วันไม่ว่ำผลของวีซ่ำจะออกหรือไม่ออกก็ตำม มิฉะน้ันจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดย
อตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ
30,000 บาท )  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

 ในกำรย่ืนวีซ่ำ ท่ำนจะต้องเดินทำงมำย่ืนวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต เพ่ือมำสแกรน
ลำยนิว้มือ โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 

 เอกสำรต่ำงๆทีใ่ช้ในกำรย่ืนวซ่ีำท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใด ๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ค่ำด ำเนินกำรและ ค่ำบริกำร  4,500 บำท 



- ค่ำตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมำจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋ว
เคร่ืองบินถ้ำออกตั๋วมำแล้วไม่สำมรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืน
ได ้ 
- ค่ำห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% 
ในทนัที  
หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100%ไม่ว่ำกรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 ในกรณทีีท่ำงบริษัทขอเอกสำรเพิ่มเติมแต่ท่ำนไม่ส่งเอกสำรตำมที่ขอมำให้ทำงบริษัท / เอกสำรของท่ำนไม่น่ำเช่ือถือ / มี
กำรปลอมแปลงเอกสำร / มำไม่ทันเวลำนัดหมำยตำมที่สถำนทูตก ำหนด (มำสำย) / ไม่รับโทรศัพท์สถำนทูต / กำรใช้
ค ำพูดไม่สุภำพกบัสถำนทูต และส่งผลท ำให้วีซ่ำไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสถำนฑูต ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้
ท่ำน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ
จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ปคอน
เฟิร์ม 100% ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

หมำยเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ   รถ
ติด  ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่
คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด 
ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา 
มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น 
พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
  
 
 
 



เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำฝร่ังเศส 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำทวัร์ (ใช้เวลำพจิำรณำวซ่ีำ 15 วนัท ำกำร และต้องมำแสดงตนทีส่ถำนฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ตอ้งมีหนา้วา่งเหลือ
ส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2. รูปถ่ายปัจจุบนัหนา้ตรง จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 
รูปถ่ำยวซ่ีำฝร่ังเศส 
รูปถ่ายวซ่ีาส าหรับการยืน่ขอวซ่ีามีเง่ือนไขดงัน้ี 
1.สีพื้นหลงัสีขาว 
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหนา้จากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหนา้เท่ากบัรูปหนา้ในพาสปอร์ต) 
3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดท่ีเหมือนตวัจริง 
โปรดทราบวา่ รูปถ่ายยืน่วซ่ีา จะตอ้งมีลกัษณะถูกตอ้งตามมาตรฐานของ ICAO (องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ) ตู้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดใหบ้ริการแก่ท่านอยูท่ี่ภายในศูนย ์TLScontact. 
ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอยา่งภาพถ่ายท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเคร่ืองหมาย "✗" และเคร่ืองหมาย "✓", ส าหรับภาพถ่ายท่ี
ไดม้าตรฐาน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของการยืน่ขอวซ่ีาเชงเกน้ 

คุณภำพของภำพถ่ำย 
 

 
 
 
 
 
                                                      ใกล้เกนิไป                       ไกลเกนิไป                                ดี 
ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความ
ชดัเจนภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเป้ือนของหมึกหรือน ้ามนั 
ภาพถ่ายจะตอ้งหนัหนา้ตรง และมีสีผวิท่ีเป็นธรรมชาติ 
หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / หา้มใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 
 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี
อ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  



7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และ
ใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผู ้
นั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของ
บิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานให้
ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตวัจริงอายุไม่
เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใช้หนงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายุไม่เกิน 3 
เดือน ) 

8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ -นามสกุล , ต  าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิม
ท างาน , เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน ( ตวัจริง
อายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่
ปีเป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนักเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่าก าลงัศึกษาอยู่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา พิมพ์เป็น
ภำษำองักฤษเท่ำน้ัน / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภำษำองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่ำน้ัน) ใชส้เตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร พร้อมน ำเล่ม
จริงมำแสดงวนัทีย่ื่นวซ่ีำ 
 เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีฝากประจ า และ บญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  



กรมกำรกงสุลได้แจ้งเตือนว่ำ : 

1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 

2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ หรือถูก Blacklist 

หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 

 

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้บุตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้หลานได)้- กรณีเป็น
สามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 

 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
 กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  
10.3 ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยื่นวี

ซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวนัท่ี 18 กันยายน 
2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่า ตอ้งออกให้ ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจาก
นั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่
ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้ง
ถูกตอ้งและตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้น าส าเนาหน้าพาสปอร์ตไปดว้ย 
เพื่อไม่ใหผ้ดิพลาดในการออกเอกสาร) 

11. ผูสู้งอายุท่ีมีอายุเกินกวา่ 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวี
ซ่า 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 

***** ส ำหรับคนทีจ่ะใช้เล่มไปทีอ่ื่นก่อน สถำนทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ำกรณใีด ๆ ***** 
 

กรมกำรกงสุลได้แจ้งเตือนว่ำ : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศ
ต่างๆ หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 
 



 


