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กำหนดกำรเดินทำง
เดือนมีนำคม : วันที่ 22 – 29 มี.ค.
เดือนเมษำยน : วันที่ 19 – 26 เม.ย. // 26 เม.ย. – 3 พ.ค. (วันแรงงำน) // 30 เม.ย. – 7 พ.ค. (วันแรงงำน)
เดือนพฤษภำคม : วันที่ 3 – 10 พ.ค. (วันฉัตรมงคล + วันวิสำขบูชำ)
วันแรก
กรุ งเทพฯ – แฟรงค์ เฟิ ร์ ต
17.00 น.  คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคำน์ เตอร์ Q สำยกำรบิน QATAR AIRWAYS (QR)
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นงั่ ขึ้นเครื่ อง

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

20.10 น.  ออกเดินทางสู่ แฟรงค์ เฟิ ร์ ต โดยเที่ยวบินที่ QR 981/QR 069 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินโดฮา  บริกำร
อำหำรและเครื่ องดื่มตลอดเทีย่ วบิน
วันทีส่ อง แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – ล่องเรื อแม่ นำ้ ไรน์ – โคโลญ – ดุสเซลดอล์ ฟ
07.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์ เฟิ ร์ ต หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลการกรแล้ว นาท่านเดินทางสู
ตัวเมืองแฟรงค์เฟิ ร์ ต เมืองศูนย์กลางทางการเงิน การธนาคาร และธุ รกิจ ของประเทศเยอรมัน จากนั้นนาท่าน
เดินทางไปยังเมือง เซนต์ กอร์ เพื่อนาท่าน ล่องเรื อชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ าไรน์ นำท่ำนลงเรื อ ณ ท่ำเรื อ
เมืองเซนต์ กอร์ สู่ ที่ท่ำเรื อเมืองบอพพำร์ ด ใช้เวลาล่องเรื อประมาณ 1 ชัว่ โมง ระหว่างทางท่านจะได้ชม
ทัศนียภาพ ที่สวยงามของสองฟากฝั่งแม่น้ าไรน์ซ่ ึ งจะไม่มีสะพานข้าม
แม่น้ ามาบดบังทัศนียภาพที่สวยงามเลยแม้แต่สะพานเดียว สองฟากฝั่ง
เป็ นไร่ องุ่นสลับปราสาทโบราณเป็ นระยะ หมู่บา้ นสวยน่ารักโบสถ์
วิหารยอดแหลมบ้างเป็ นโดมบ้าง บางช่วงปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้
แถวร้านกาแฟริ มฝั่ง โรงแรมและร้านค้า สวยงามหลากสี สัน การล่องเรื อชมวิวที่แม่น้ าไรน์ซ่ ึ งเป็ น 1 ในแม่น้ าที่
แปลกที่สุดอีกแห่งหนึ่ง โดยแม่น้ าจะไหลจากทิศใต้ข้ ึนสู่ ทิศเหนื อ จนกระทั้งถึง เมืองบอพพำร์ ด

เทีย่ ง
บ่าย

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรท้องถิ่น) (มื้อที่ 1)
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโคโลญประเทศเยอรมนี นาท่านชมความยิง่ ใหญ่ของ มหำวิหำรแห่ งเมืองโคโลญ เป็ น
วิหารสไตล์โกธิค ที่รอดพ้นจากการถล่มระเบิดจากช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และเมืองโคโลญก็ยงั เป็ นต้นกาเนิดของน้ าหอมตระกูล 4711
อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้ อของที่ระลึกได้เวลาอันสมควรนาท่าน
เดินทางสู่ เมืองดุสเซลดอล์ฟ (Dusseldorf) เมืองที่จดั ว่าเป็ นเมือง
สมัยใหม่ของประเทศเยอรมันนี
แต่ยงั คงรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี ด้ งั เดิมเอาไว้อย่างลงตัว
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 2)
 พักค้ ำงคืน ณ MERCURE HOTEL DUESSELDORF SUED หรื อเทียบเท่ำ (คืนที่ 1)

วันทีส่ ำม หมู่บ้ำนกีธูร์น – ล่ องเรื อชมหมู่บ้ำนกีธูร์น – สวนเคอเค่ นฮอฟ
เช้ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้นนาท่านสู่ หมู่บ้ำนกีธูร์น (GIETHOORN) หมู่บา้ นในฝั นสุ ดโรแมนติก หมู่บา้ นที่ไม่มีรถไม่มีถนน ไม่มี
มลพิษ หรื อความวุน่ วายใดๆ มีแต่ลาคลอง มีสะพานไม้ทรงสวยเพื่อใช้เป็ นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บา้ นกว่า
180 สะพาน ชาวบ้า นที่ นี่ใ ช้เ รื อ เป็ นพาหนะในการเดิ นทางสั ญ จรเท่ า นั้น น ำท่ ำ นล่ อ งเรื อ ชมหมู่ บ้ ำ นกี ธู ร์ น
(GIETHOORN VILLAGE) หมู่บา้ นที่มีผคู ้ นอาศัยอยูร่ าวๆ 2,600 คน ส่ วนมากเป็ นชาวไร่ ที่มีฐานะดี บ้านแต่ละ
หลังมีการออกแบบ และการตกแต่งเป็ นกระท่อมสไตล์ตะวันตกที่แสนน่ารักอบอุ่น จนทาให้ได้รับการขนานนาม
ว่าเป็ นเวนิสแห่ งเนเธอร์ แลนด์ (the Venice of Natherland) ในปี 1958 ภาพยนต์ตลกชื่อดังของ BEST Haanstra
อย่าง Fanfare ได้ใช้สถานที่น้ ี เป็ นโลเคชัน่ หลักในการถ่ายทา และนัน่ ก็
เหมือนกับเป็ นการเปิ ดตัวที่ทาให้หมู่บา้ นไร้ถนนแห่ งนี้ กลายเป็ นที่รู้จกั ใน
วงกว้า ง จนมี นัก ท่ องเที่ ย วจากทั่วทุ ก มุ ม โลกพลัดกันมาเยี่ย มชมความ
สวยงามสุ ดโรแมนติกของหมู่บา้ นกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) แห่ ง
นี้อย่างไม่ขาดสาย
เทีย่ ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรท้องถิ่น) (มื้อที่ 4)
บ่าย
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมือง ลิซเซ่ เพื่อนาท่านเข้าชม ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่ นฮอฟ ( จัดเพียงปี ละหนึ่ง
ครั้ ง ) สวนดอกไม้แห่ งนี้ เป็ นความคิ ดริ เริ่ มของ นายกเทศมนตรี เมื องลิ ซเซ่ ในปี 1949 ได้ร่วมกับสมาคมผู ้
ส่ งเสริ มการปลู กดอกไม้ประเภทไม้หัว ได้เกิ ดแนวคิ ดที่ จะมี งาน
แสดงไม้ดอกประจาปี แบบกลางแจ้ง โดยทาการจัดให้เหมื อนกับ
การได้ช มสวนจริ ง ๆ และก็ ไ ด้เลื อกเคอเค่ น ฮอฟแห่ ง นี้ เป็ นที่ จ ัด
แสดง สวนเคอเค่ นฮอฟ (Kerkenhof Garden) เป็ นสวนสวยที่ผคู ้ น
ทัว่ โลกปรารถนาที่ จ ะมาเยือน เป็ นแหล่ ง ปลู ก ทิ วลิ ป ที่ ใ หญ่ และ
สาคัญยิ่งของประเทศเนเธอร์ แลนด์ เป็ นสวนที่สวยงามและสะพรั่งไปด้วยดอกทิวลิป ซึ่ งมีมากถึงกว่า 7 ล้านต้น
ในแต่ละปี รวมทั้งดอกไม้อื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรื อนาซิ สซัส ไฮยาซิ นธ์ ออกดอกบานสะพรั่งอยูด่ ูละลาน
ตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงามในฤดู ใบไม้ผลิของทุกปี ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวน
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เคอเคนฮอฟจะเปิ ดให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วได้เ ข้า ชมดอกทิ ว ลิ ป และ ดอกไม้แ สนสวยนานาพรรณ อิ ส ระให้ ท่ า น
เพลิดเพลินกับการถ่ายรู ปภายในสวน
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 5)
 พักค้ ำงคืน ณ BEST WESTERN PLUS AMEDIA AMSTERDAM AIRPORTหรื อเทียบเท่ำ (คืนที่ 2)
ซำนส์ คำน – หมู่บ้ำนกังหันลม – ล่องเรื อหลังคำกระจก – อโตเมี่ยม – หนูน้อยยืนฉี่ – กรองด์ ปลำซ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (มื้อที่ 6)
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้ำนกังหันลม (Windmill) ซำนส์ ชำนส์ แถบชนบทของฮอลแลนด์ ชมกังหันลมแบบต่าง ๆ
ซึ่ งสร้ า งมาเพื่ อ ใช้ ง านต่ า งกัน อาทิ เ ช่ น ใช้ ท ดน้ า เข้า แปลงนา,ใช้เ ป็ น
โรงเลื่ อย, โรงสี ขา้ ว, เนเธอร์ แลนด์เคยมี กงั หันลมอยู่ 9,000 หลัง แต่
ปั จจุบนั เหลือแค่เพียง 945 หลัง จากนั้นนาท่านชมหมู่บ้ำนชำวดัชท์ เก่าแก่
ดั้ง เดิ ม บ้า นหลัง เล็ ก น่ า รั ก ปลู ก อยู่ริ ม น้ า หน้า บ้า นมี แ ปลงสวนดอกไม้
นานาชนิ ดหน้า ต่างประดับด้วยผ้าลู กไม้ลวดลายต่างๆ นาท่านแวะชม
โรงงำนรองเท้ำไม้ ที่ผลิตจากไม้พลับเพลา ที่เป็ นอุตสาหกรรมเก่าแก่มา
ตั้งแต่สมัยโบราณชมวิธีการทารองเท้าไม้แบบดั้งเดิ ม ซึ่ งเป็ นรองเท้า
ประจาชาติของชาวฮอลแลนด์ จากนั้นเดินทางสู่ กรุ งอัมสเตอร์ ดัม เพื่อ
นาท่ า น ล่ อ งเรื อ หลั งคำกระจก ชมกรุ งอัม สเตอร์ ดั ม ซึ่ งตลอดเวลา
หลายร้อยปี ที่ผา่ นมา คลองเป็ นเส้นทางคมนาคมที่สาคัญที่สุดของเมือง
นี้ และอัมสเตอร์ ดมั ก็มีคลองจานวนมากที่สุดในโลกด้วย (ประมาณ 100 คลอง ยาวรวมกัน 97 กม.) และมีสะพาน
ข้ามคลอง 600 สะพาน สถานที่สาคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ ดมั เกือบทั้งหมดจะอยูร่ ิ มคลอง รวมทั้งคฤหาสน์
บ้านช่องของคหบดี เก่าแก่ดว้ ย แม้กระทัง่ ตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่ งนี้ ก็ยงั อยูร่ ิ มคลอง จากนั้นนาท่าน
แวะชมโรงงานเจียรนัยเพชรและอัญมณี ซึ่งเป็ นงานฝี มือลือชื่อของเนเธอร์ แลนด์มานานแล้ว พร้อมกันนั้นท่านจะ
มีโอกาสเลื อกซื้ อเพชรเม็ดงามในราคาเป็ นกันเองจากโรงงานอีกด้วย นาท่านเดิ นชมย่าน Dam Square ถ่ายรู ป
พระราชวังหลวง จากด้านนอก ซึ่ งจะเป็ นย่านกลางเมืองและเป็ นถนนช้อปปิ้ ง ของกรุ งอัมสเตอร์ดมั
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 7)
หลังจากนั้น ออกเดิ นทางสู่ กรุ งบรั สเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปคู่กบั ประติมากรรม อโตเมี่ยม
สัญลัก ษณ์ ข องการรวมตัวครั้ งแรก ของกลุ่ ม ประเทศยุโรปเมื่ อปี ค.ศ.
1959 ซึ่ งถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดงานแสดงสิ นค้าโลก โดย
สร้างเป็ นรู ปทรงกลมขนาดยักษ์จานวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดของประเทศ
เบลเยี่ยม และได้จาลองแบบมาจากอะตอมที่ขยายขนาดขึ้นมา 165 ล้าน
เท่า นาท่านผ่านชมอาคารบ้านเรื อนในยุคเก่า ๆ สถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง
โกธิ คและนีโอโกธิ ค นาท่านผ่านชมบริ เวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่ งเบล
เยี่ยม (THE ROYAL PALACE) นาท่านชม เมเนเกน พิส หนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์
ของบรั สเซล เป็ นรู ปปั้ นเด็กชายผมหยิก สู งประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ ารั กน่ าเอ็นดู

ค่ำ

วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่าย

ก าลั ง ปั ส สาวะ (ซึ่ งเป็ นน้ าพุ ) น าท่ า นชมอาคารบ้ า นเรื อนในยุ ค เก่ า
สถาปั ตยกรรมผสมระหว่า งแบบโกธิ คและนี โอโกธิ ค พร้ อมทั้ง เดิ นเล่ น
บริ เวณ กรองด์ ปลำซ หรื อจัตุรัสกลำงเมื องบรั สเซล ที่ ได้รับการยกย่องว่า
เป็ นจัตุรัสที่สวยงามและมีเสน่ ห์ที่สุดแห่ งหนึ่ งในยุโรป ชมสถาปั ตยกรรม
อันงดงามของอาคารบ้านเรื อน ซึ่ งก่อสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมบารอกที่งาม
สง่า และอาคารที่เด่นที่สุดคือศาลากลาง ซึ่ งเป็ นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในกรองด์ปลาซ พึ่งผ่านการบูรณะให้สวยงาม
ยิง่ ขึ้น เป็ นศิลปะแบบโกธิ คมีรูปปั้ นตามจัว่ ต่าง ๆ สวยงามมาก
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (อำหำรท้องถิ่น) (มื้อที่ 8)
 พักค้ ำงคืน ณ RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรื อเทียบเท่ำ (คืนที่ 3)
ลักเซมเบิร์ก – ปำรีส – ประตูชัย – พิเศษกับเมนู หอยเอสคำโก้
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (มื้อที่ 9)
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ รัฐลักเซมเบิร์ก เป็ นนครรัฐ มีประวัติความเป็ นมาย้อนหลังมากกว่า 1,000 ปี เมื่อ
ปี พ.ศ. 1506 เคานท์ซิเอกฟิ ลด์แห่งลักเซมเบิร์ก เคานท์แห่งอาร์ เดนเนส และผูก้ ่อตั้งราชวงศ์ลกั เซมเบิร์กสร้าง
ปราสาทในบริ เวณเมืองหลวงของลักเซมเบิร์กในปัจจุบนั ซึ่งกลายเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญในสมัยนั้นเนื่องจาก
เป็ นบริ เวณที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบหลายชั้นเป็ นที่รู้กนั ทัว่ ไปในนาม
“ยิบรอลตรำทำงเหนือ” (The Gibraltar of the North) ในช่วงปลายยุคกลาง
จนถึงศตวรรษที่ 15 ราชวงศ์ลกั เซมเบิร์กมีความรุ่ งเรื องมาก กษัตริ ยห์ ลาย
พระองค์ในยุโรปสื บเชื้ อสายมาจากราชวงศ์น้ ี อาทิ จักรพรรดิปกครอง
เยอรมนี 4 พระองค์ กษัตริ ยป์ กครองโบฮีเมีย 4 พระองค์ และกษัตริ ยป์ กครอง
ฮังการี 1 พระองค์ กษัตริ ยท์ ี่มีชื่อเสี ยงของลักเซมเบิร์ก ในยุคนั้น
ได้แก่ สมเด็จพระจักรพรรดิไฮนริ คที่ 7 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์,พระเจ้าจอห์นแห่งโบฮีเมียและดยุกแวนเซลอสที่
1 แห่งลักเซมเบิร์ก จากนั้นก็ตกอยูภ่ ายใต้อานาจเบอร์ กนั ดีในปี พ.ศ. 2010 นาท่านเดินเทียวชมเมืองลักแซมเบิร์ก
ซึ่ งเป็ นเมืองเล็กๆ นาท่านชมด้านหน้าของพระราชวัง ของ แกนด์ดยุค ซึ่ งสร้างตั้งแต่สมัย ศตวรรษ ที่ 18 ชมมหำ
วิหำรนอทเทรอดำมแห่ งลักเซมเบิร์ก เป็ นวิหารโรมันคาทอลิก แต่เดิมเป็ นคริ สตจักรนิกายเยซูอิดและรากฐานถูก
วางไว้ในปี 1613 วิหารได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นตัวอย่างสาคัญของศิลปะสถาปัตยกรรมแบบกอธิ คช่วงปลาย ชม
จตุรัส PLACE D’ ARMES จากนั้นอิสระให้ท่าน เลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึก สิ นค้าแบรนด์เนม ได้ที่ถนน
Grand Rue
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 10)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองปำรีส จนกระทัง่ ถึงกรุ งปารี สเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุบ่ นแม่น้ าแซนน์
บริ เวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จาก
การตั้งถิ่นฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารี ส มหานครซึ่ งได้รับการกล่าวขานว่า
เป็ นเมืองหลวงด้านแฟชัน่ จากนั้นนาท่านไปชมประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัย
ชนะของนโปเลียน ก่อนนัง่ รถผ่านชมสองฟากฝั่ง ถนนชองป์ เซลิเซ่ ต้นแบบ

ค่ำ

ถนนราชดาเนินของไทย ซึ่ งเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านค้าขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ ชื่อก้องโลก
 รับประทำนอำหำรแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส(เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่ านสามารถ เลือก สเต๊ก

สไตล์ฝรังเศส
่
1 อย่าง อาทิ เนื้ อวัว/เป็ ดอบซอส/ปลา/แกะ พร้อมจิ บไวน์ ฝรังเศส
่
ตบท้ าย
ด้วยของหวาน ) (มื้อที่ 11)

 พักค้ ำงคืน ณ Mercure Paris Velizy หรื อเทียบเท่ำ (คืนที่ 4)
วันทีห่ ก
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่าย

แวร์ ซำยส์ – ล่องเรื อแม่ นำ้ แซนน์ – หอไอเฟล – พีระมิตแก้ว พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟวร์
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (มื้อที่ 12)
นาท่ า นเดิ น ทางไปยัง แวร์ ซ ำยส์ อดี ต เมื อ งหลวงและศู น ย์ก ลาง
การเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุ ยส์ ที่ 14 อยู่ห่างจากปารี ส
ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร นาท่านเข้า
ชม พระรำชวังแวร์ ซำยส์ (มีไกด์ ท้องถิ่นบรรยำย ในแต่ ละห้ องข้ อมูล
แน่ นปึ๊ ก ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่ มีต่อคิว) พระราชวังที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวังซึ่ งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรู หราวิจิตรบรรจง
ชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้อง
พระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเรื่ องราวและความเป็ นมาของอดี ตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่ งนี้
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกบริ เวณอุทยานอัน ร่ มรื่ นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับสี สันสวยงาม สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ นครปำรีส นครหลวงของฝรั่งเศส ศูนย์กลางแห่ งแฟชัน่
ชั้นนาของโลก ตั้งอยูร่ ิ มสองฝั่งของแม่น้ าแซน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 13)
นาท่านเดินทางสู่ ท่ ำเรื อบำตำมูซ เพื่อล่องเรื อแม่ นำ้ แซนน์ ชมวิวทิวทัศน์กนั บนดาดฟ้าเรื อชื่นชมความงามของ
ทัศนียภาพของนครปารี ส ชมสถานที่สาคัญคู่บา้ นคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ าแซน โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่
สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ตลอดทาง
ท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกัน
สรรสร้างให้นครปารี สได้ชื่อว่าเป็ นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก อาทิเช่น สะพำนอเล็กซำนเดอร์ , ศำลำว่ำกำร, จัตุรัส
คองคอร์ ด, โรงกษำปณ์, เกำะอิลเดอลำซิเต้ ศูนย์กลางเมืองแห่งแรก
สถานที่ต้ งั มหำวิหำรนอเตรอดำม หรื อโบสถ์ นอเตรอดำม สร้างด้วยศิลปะ
แบบโกธิ คที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสี อย่างงดงามซึ่ งในอดีตเคยใช้เป็ น

ค่ำ

สถานที่สาหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และทาให้ให้ปารี สโดดเด่นเป็ น
มหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลกงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณี ที่น้ าในแม่น้ าแซนขึ้นสู งกว่าปกติหรื อ
มีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็ นต้น รายการล่องแม่น้ าแซนอาจจะไม่สามารถดาเนิ นการได้) ผ่านชม
จัตุรัสคองคอร์ ด สถานที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ ของฝรั่งเศสและยุโรป เป็ นลานประหารที่ต้ งั กิ
โยตินซึ่ งคร่ าชี วติ ผูค้ นนับพันในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศสปี ค.ศ. 1789 นาท่านถ่ายภาพกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ของ
นครปารี สด้วยความสู งถึง 1,051 ฟุต กันอย่างจุใจจากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ร้ ำนปลอดภำษี เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ อ
สิ นค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เครื่ องสาอาง, น้ าหอม, เครื่ องประดับ, กระเป๋ าหนัง และเครื่ องหนังอื่นๆ รวมทั้ง
เสื้ อผ้า BRAND NAME จากฝรั่งเศส ให้ท่านถ่ายรู ป พีระมิตแก้ว พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟวร์
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 14)
 พักค้ ำงคืน ณ MERCURE PARIS VELIZY หรื อเทียบเท่ำ (คืนที่ 5)

วันทีเ่ จ็ด มงมำร์ ต – ช้ อปปิ้ งแกลลำรี่ ลำฟำแยตต์ – กรุ งเทพฯ
เช้ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (มื้อที่ 15)
นาท่านเดินทางสู่ มงมำร์ ต บริ เวณนี้ เป็ นเนิ นเขาเตี้ยๆ โดยมี มหำวิหำรซำ
เกรเกอร์ ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยูเ่ นินเขา ชาวปารี สเขาถื อว่าเป็ นสัญลักษณ์สาคัญ
ชิ้ นหนึ่ ง ซึ่ งเชิ ดหน้าชู ตาให้แก่ ปารี สเท่า เที ยมกับหอไอเฟล ประตู ชัยและ
มหาวิหารนอเตรอดาม มหำวิหำรซำเกรเกอร์ สร้างขึ้นด้วยหิ นอ่อนทั้งหลัง
ตรงกลางมียอดโดมสู งใหญ่ ส่ วนที่ต่าลงมาก็มีโดมบริ วารขนาดกลางและขนาดเล็กล้อมรอบอยู่ โดมประธานตรง
กลางมีความสู งไม่นอ้ ยกว่า 80 เมตร บริ เวณนี้สามารถมองเห็นนครปารี สในมุมมกว้าง
เทีย่ ง
อำหำรกลำงวัน อิสระตำมอัธยำศัยเพื่อสะดวก และให้ เวลำกับกำรช้ อปปิ้ งสิ นค้ ำต่ ำงๆ ได้ อย่ำงเต็มที่
บ่าย
ให้ท่านช็อปปิ้ งสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง แกลลำรี่ ลำฟำแยตต์ ซึ่งมีสินค้าแบ
รนด์เนมทุกยีห่ อ้ รวมถึง LOUISE VUITTON ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช็อปปิ้ งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมือง
และโรงละครโอเปร่ า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็อปปิ้ งอยูก่ ลางเมืองมีอาคารบ้านเรื อนสวยงามมากได้เวลาอัน
สมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชาร์ ลเดอร์ โกล เพื่อทาการเช็คอิน และทา TAX REFUND
21.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 038 / QR 832 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินโดฮา
วันทีแ่ ปด กรุ งเทพฯ
19.00 น. คณะเดินทำงกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
ขอบคุณท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร

เยอรมนี เนเธอร์ แลนด์ เบลเยี่ ย ม ลั ก เซมเบิ ร์ ก
ฝรั่ ง เศส 8 วั น 5 คื น โดย QATAR AIRWAYS
ผู้ใหญ่
(พักห้ องคู่)

พักเดี่ยว
จ่ ำยเพิม่

วันที่ 22 – 29 มี.ค.

58,888

10,000

วันที่ 19 – 26 เม.ย.

10,000

วันที่ 26 เม.ย. – 3 พ.ค. (วันแรงงำน)

63,555
63,555

วันที่ 30 เม.ย. – 7 พ.ค. (วันแรงงำน)

63,555

10,000

วันที่ 3 – 10 พ.ค. (วันฉัตรมงคล + วันวิสำขบูชำ)

63,555

10,000

อัตรำค่ ำบริกำร

10,000

** รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลีย่ นหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บภำษีนำ้ มันและภำษีสนำมบินเพิม่ เติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญำตให้ เด็กอำยุมำกกว่ำ 6 ปี ขึน้ ไป เข้ ำพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
** รู ปภำพในโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรตกแต่ งเพื่อกำรโฆษณำเท่ ำนั้น **
***หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงรำคำกรณีผ้ รู ่ วม เดินทำงน้ อยกว่ ำ 20 ท่ำน***
สำหรับท่ ำนทีเ่ ป็ นมุสลิม , ทำนมังสวิรัติ , ไม่ ทำนหมู , ไม่ ทำนเนื้อ , ไม่ ทำนไก่ , ไม่ ทำนปลำ โปรดแจ้ งล่ วงหน้ ำอย่ ำงน้ อย 2
สั ปดำห์
* ในกรณีเลื่อนกำรเดินทำงกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยืน่ วีซ่า ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การเลื่อนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่ นเอกสำรประกัน,เอกสำรโรงแรมทีอ่ ยู่ต่อ
***หมำยเหตุข้อสำคัญทีท่ ่ ำนควรทรำบ***
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริ ษทั จะทาการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็ นผูก้ าหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็ น
การยืน่ วีซ่าแบบกรุ๊ ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยื่นวีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง) ซึ่ งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยูใ่ นรายการทัวร์
แล้ว
2) ในกรณีที่ท่ำนไม่ สำมำรถมำยื่นวีซ่ำตำมวันที่ บริ ษัทแจ้ งไว้ ทำให้ วันยื่ นวีซ่ำเหลือน้ อยกว่ ำ 15 วันก่ อนกำรเดินทำง ท่ ำน
จะต้ องจ่ ำยเงินค่ ำวีซ่ำเพิ่มท่ ำนละ 2,600 บำท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจานวนนี้ ท่านสามารถจ่ายเงินที่ตวั แทน
ยืน่ วีซ่าด้วยตัวท่านเองในวันที่ท่านยืน่ วีซ่า
***กรุ ณำพิจำรณำรำยละเอียดของโปรแกรมทัวร์ และเงื่ อนไขต่ ำงๆของบริ ษัท เมื่ อท่ ำนได้ ชำระเงินมัดจำงวดแรกแล้ ว ทำง
บริษัทถือว่ำท่ำนได้ รับทรำบและยอมรับเงื่อนไขต่ ำงๆ ของบริษัทเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ว ***

อัตรำนีร้ วม
1) ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนั เดินทำงไปและกลับพร้ อมคณะ (น้ าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 30
กิโลกรัม / กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมำยในยุโรปไม่ อนุญำตให้ คนขับรถ
เกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรื อเทียบเท่า
(โรงแรมส่ วนใหญ่ ในยุโรปจะไม่ มี
เครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในภูมิประเทศทีม่ ีอำกำศหนำวเย็น, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึน้ หลำยเท่ำตัว หำกวัน
เข้ ำพักตรงกับช่ วงงำนเทศกำล งำนแฟร์ หรื อกำรประชุ มต่ ำงๆ อันเป็ นผลทำให้ ต้องมีกำรเปลีย่ นย้ำยเมือง โดยทำงบริ ษัท
ฯ จะคำนึงถึงควำมเหมำะสมและผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทำงสถำนทูตจะไม่ คืนค่ ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำให้ ไม่ ว่ำวีซ่ำจะผ่ำนหรื อไม่ )
9) ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์

10) ค่ า ประกันอุ บ ตั ิ เหตุ ใ นการเดิ นทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่ ำนใดต้ องกำรซื้อประกันสุ ขภำพเพิ่มเติมโปรดติดต่ อบริษัท
ทัวร์
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
1) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องกำรใบเสร็จเต็มรู ปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
4) ค่าน้ าหนักส่ วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสำยกำรบิน)
5) ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ 16 ยูโรต่ อท่ ำน
6) ค่ ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรป (ท่ ำนละ 12 ยูโร)
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ส่ วนที่เหลือชำระทันทีหรื อก่ อน
กำรเดินทำงไม่ น้อยกว่ ำ 30 วันไม่ ว่ำผลของวีซ่ำจะออกหรื อไม่ ออกก็ตำม มิฉะนั้นจะถื อว่ ำท่ ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดย
อัตโนมัติ
 การยกเลิ กต้องแจ้งล่ วงหน้า 50 วันก่ อนเดิ นทาง มิ ฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงิ นงวดแรก (ท่านละ
30,000 บาท )
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ
 ทางบริ ษทั จะท าการยื่นวีซ่า ของท่า นก็ ต่อเมื่ อในคณะมี ผูส้ ารองที่ นั่งครบ 15 ท่ าน และได้รับคิ วการตอบรั บจากทาง
สถานทูต เนื่องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจาก
ทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่าง
ถูกต้อง
 ในกำรยื่ นวีซ่ำ ท่ ำนจะต้ องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้ วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต เพื่อมำสแกรน
ลำยนิว้ มือ โดยมีเจ้ ำหน้ ำทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสำรต่ ำงๆทีใ่ ช้ ในกำรยื่นวีซ่ำท่ องเทีย่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่าน
ที่มีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น
มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซี ่ ำทีท่ ่ำนยื่นไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใด ๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำ ค่ ำดำเนินกำรและ ค่ ำบริกำร 4,500 บำท

- ค่ ำตั๋วเครื่ องบินทีอ่ อกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตั๋ว
เครื่ องบินถ้ ำออกตั๋วมำแล้วไม่ สำมรถ REFUND ได้เนื่องจากบริ ษทั จองตัว๋ เป็ นตัว๋ กรุ๊ ปซึ่ งตัว๋ กรุ๊ ปจะไม่สามรถ REFUND คืน
ได้
- ค่ ำห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100%
ในทันที
หำกท่ ำนผ่ ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้ วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยึดค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด 100%ไม่ ว่ำกรณี
ใดๆทั้งสิ้น
 ในกรณีทที่ ำงบริษัทขอเอกสำรเพิ่มเติมแต่ ท่ำนไม่ ส่งเอกสำรตำมที่ขอมำให้ ทำงบริษัท / เอกสำรของท่ ำนไม่ น่ำเชื่ อถือ / มี
กำรปลอมแปลงเอกสำร / มำไม่ ทันเวลำนัดหมำยตำมที่สถำนทูตกำหนด (มำสำย) / ไม่ รับโทรศั พท์ สถำนทูต / กำรใช้
คำพูดไม่ สุภำพกับสถำนทูต และส่ งผลทำให้ วีซ่ำไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสถำนฑูต ทำงบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินให้
ท่ำน
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ
 ทำงบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ กำรบริ กำร ที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และ
จะส ารองตัว๋ เครื่ องบิ น หรื อพาหนะอย่า งหนึ่ ง อย่า งใดที่ ใช้ใ นการเดิ นทางมาสนามบิ น ทางบริ ษ ทั จะไม่ รับ ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่ ำนควรจะให้ กรุ๊ ปคอน
เฟิ ร์ ม 100% ก่อนทีจ่ ะสำรองยำนพำหนะ
หมำยเหตุ
1. กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ รถ
ติด ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ ที่ระบุ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่
คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด
ๆ ทั้งสิ้ นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะคงไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์สูงสุ ดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย โดยจะพยายามให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสี ยหาย แต่ยงั คงจะรักษา
มาตราฐานการบริ การ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในส่ วนที่เป็ นทรัพย์สินส่ วนตัว ไม่วา่ บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด อาทิเช่น
พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำฝรั่งเศส
เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำทัวร์ (ใช้ เวลำพิจำรณำวีซ่ำ 15 วันทำกำร และต้ องมำแสดงตนทีส่ ถำนฑูต)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
สาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2. รู ปถ่ายปั จจุบนั หน้าตรง จานวน 2 รู ป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสี ขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รู ป)
รู ปถ่ ำยวีซ่ำฝรั่งเศส
รู ปถ่ายวีซ่าสาหรับการยืน่ ขอวีซ่ามีเงื่อนไขดังนี้
1.สี พ้นื หลังสี ขาว
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรู ปหน้าจากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรู ปหน้าเท่ากับรู ปหน้าในพาสปอร์ ต)
3.ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่ สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรื อศีรษะ
4.ภาพถ่ายล่าสุ ดที่เหมือนตัวจริ ง
โปรดทราบว่า รู ปถ่ายยืน่ วีซ่า จะต้องมีลกั ษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ) ตู ้
ถ่ายรู ปมาตรฐาน ICAO เปิ ดให้บริ การแก่ท่านอยูท่ ี่ภายในศูนย์ TLScontact.
ตารางด้านล่างแสดงถึงตัวอย่างภาพถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีเครื่ องหมาย "✗" และเครื่ องหมาย "✓", สาหรับภาพถ่ายที่
ได้มาตรฐาน ซึ่ งเป็ นข้อกาหนดของการยืน่ ขอวีซ่าเชงเก้น
คุณภำพของภำพถ่ ำย

ใกล้เกินไป
ไกลเกินไป
ดี
ภาพถ่ ายจะต้องครอบคลุ มถึ งศรี ษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็ นใบหน้า ถึ ง 70-80% ของภาพ และเพื่อความ
ชัดเจนภาพถ่ายจะต้องชัดเจน และคุณภาพคมชัด โดยไม่มีรอยเปื้ อนของหมึกหรื อน้ ามัน
ภาพถ่ายจะต้องหันหน้าตรง และมีสีผวิ ที่เป็ นธรรมชาติ
ห้ามใส่ คอนแทคเลนส์ หรื อ บิ๊กอายในการถ่ายรู ป / ห้ามใส่ เครื่ องประดับในการถ่ายรู ป
3. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร/ สาเนาใบเปลี่ยนชื่ อหรื อนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี
อื่น ๆ
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. สาเนาสู ติบตั ร (สาหรับเด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
7. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้น และ
ให้ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.4 กรณี พอ่ และแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชีวติ ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสาเนาพาสปอร์ ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผู ้
นั้น เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น พร้อมแนบหลักฐานของ
บิดาหรื อมารดาหรื อผูท้ ี่เด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านั้น**จดหมายรั บรองการทางานให้
ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริ งอายุไม่
เกิน 1 เดือน )
8.1 กรณี ผเู ้ ดิ นทางเป็ นเจ้าของกิ จการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิ จการ ( สาเนาอายุไม่เกิ น 3
เดือน )
8.2 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า ( สาเนา)
8.3 กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุชื่อ -นามสกุล , ตาแหน่ง , วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ ม
ทางาน , เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหวั กระดาษบริ ษทั และตราประทับบริ ษทั ด้วย พิมพ์ เป็ นภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น ( ตัวจริ ง
อายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.4 กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น ( ใส่ ปี เป็ น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่
ปี เป็ น พ.ศ.) ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึ กษานั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์ เป็ น
ภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น / พร้อมสาเนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.7 กรณี เป็ นแม่คา้ , ทาธุ รกิจส่ วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภำษำอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรู ปถ่าย
สถานที่ทางานมาด้วย รู ปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่ำนั้น) ใช้สเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่ งออกโดยธนาคาร พร้ อมนำเล่ ม
จริงมำแสดงวันทีย่ ื่นวีซ่ำ
 เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชี ธนาคาร ต้องมีไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน
่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้า
ออกของเงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)
****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจา และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

10.1 จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)- กรณี เป็ น
สามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด
 กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
่ า้ นเดียวกัน
 กรณี ไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยูบ
10.2 กรุ ณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกาหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย
10.3 ขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวี
ซ่ า พร้ อมทั้ง ต้องระบุ จานวนเงิ นเป็ นตัวเลขลงในหนัง สื อรั บ รองด้วย เช่ นท่ านได้คิ วยื่นวีซ่ า วันที่ 18 กันยายน
2557 หนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 หรื อ หลังจาก
นั้นเท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) โดยไม่
ต้องระบุวนั และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) จะต้อง
ถูกต้องและตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตไปด้วย
เพื่อไม่ให้ผดิ พลาดในการออกเอกสาร)
11. ผูส้ ู งอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี บริ บูรณ์กรุ ณาแนบใบรับรองแพทย์วา่ สามารถเดินทางได้เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการยื่นวี
ซ่า
12. กรณี ผทู ้ ี่กาลังศึกษาอยูต่ ่างประเทศ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศที่ท่านกาลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นจากประสบการณ์ และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

***** สำหรับคนทีจ่ ะใช้ เล่มไปทีอ่ ื่นก่อน สถำนทูตจะไม่ ให้ ดึงเล่มไม่ ว่ำกรณีใด ๆ *****
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