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รหัสโปรแกรม : 22486  (กรรบรแ่ีรรหัสโปรแกรมงรกโรัหรง้จสาณุรม)  

B e a u t i f u l  T u l i p   

เนเธอรแ์ลนด ์ เบลเยยีม  ฝร่ังเศส  7 วัน 
HILIGHT!!  ชมเทศกาลดอกไม้ @ สวนเคอเคนฮอฟ / หมู่บ้านกังหันลมซานสส์คันส ์  

รูปป้ันเดก็ยนืฉ่ี ~ จัตุรัสกรองด ์ปลาซ ~ อะโตเมียม @ เบลเยยีม BELGIUM 

 ► หอไอเฟล : พพิธิภณัฑลู์ฟวร ์: จัตุรัสคองคอรด์ : มหาวหิารนอเทรอดาม  PARIS

มรดกโลกแหง่กรุงปารีส “ พระราชวังแวรซ์าย ” / ล่องเรือชมแม่น ้าแซน / ช้อปป้ิงจุใจ  
เดนิทางโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS )QR( 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูม ิ

23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7-8 เคาน์เตอร์ 
P,Q สำยกำรบิน QATAR AIRWAYS (QR) มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสารการเดินทาง. 

 

วนัทีส่อง สนำมบินสุวรรณภูม ิ– ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตโิดฮำ(ฮำมดั) ประเทศกำตำร์ – สนำมบินสคปิโฮล อมัสเตอร์ดมั 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ – หมู่บ้ำนกงัหันลมซำนส์สคนัส์ – ดำมสแควร์ – ย่ำน Red Light Street              (-/-/D)                                                                                                        

02.10 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศกำตำร์ โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS (QR) เท่ียวบินท่ี QR837 
05.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา(ฮามดั) ประเทศกาตาร์ น าท่านรอต่อเคร่ืองสู่ เมืองอมัสเตอร์ดมั 
08.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอมัสเตอร์ดมั โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS (QR) เท่ียวบินท่ี QR273 
13.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล  (Amsterdam Airport Schiphol) ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ (Netherlands) หรือท่ีมกัเรียกกันว่า ฮอลแลนด์(Holland) เป็นประเทศองค์ประกอบของ
ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ ประกอบด้วยสิบสองจังหวดัในยุโรปตะวนัตก และสามเกาะในแคริบเบียน 
เนเธอร์แลนด์ส่วนท่ีอยู่ในทวีปยุโรปมีอาณาเขตทิศเหนือและตะวนัตกจดทะเลเหนือ ทิศใต้จดประเทศ
เบลเยียมและทิศตะวนัออกจดประเทศเยอรมนี มีพรมแดนทางทะเลร่วมกบัเบลเยียม เยอรมนีและสหราช
อาณาจกัร (เวลาของอมัสเตอร์ดมั ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชม.) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับ
สมัภาระเรียบร้อย 

 ⇨เดินทางสู่   หมู่บ้ำนกงัหันลมซำนส์สคนัส์ เมืองซำนดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Zaanse Schans)    หน่ึงใน 

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัตน้ๆของเนเธอร์แลนด ์ชมความสวยงามและบรรยากาศน่ารักๆ 
ของหมู่บา้นกงัหันลมท่ามกลางทุ่งสีเขียวและแม่น ้ า ปัจจุบนับา้นเรือนเหล่าน้ีกลายมาเป็นพิพิธภณัฑแ์ละบาง
หลงักย็งัคงใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัและเปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมไดแ้ละยงัเป็นร้านของฝาก ร้านอาหาร โรงงานชีส 
ชมการสาธิตการท าชีสท่ีมีหลายชนิดสามารถซ้ือเป็นของฝากไดแ้ละอีกอยา่งท่ีพลาดไม่ไดคื้อ รองเทา้ไม ้ มี
ช่ือเสียงโดยภายในหมู่บา้นแห่งน้ีมีการสาธิตการท ารองเทา้ไมห้รือท่ีเรียกว่า Clog ให้นกัท่องเท่ียวไดช้มและ
ยงัมีรองเทา้ไมจ้ าหน่ายเป็นของท่ีระลึกดว้ย อิสระเดินชมหมู่บา้น เก็บภาพประทบัใจ เลือกหาของฝากตาม
อธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย.  น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองอมัสเตอร์ดมั     

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
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⇨ สู่ ดำมสแควร์ (Dam Square) หรือจตุัรัสดำม เป็นสญัลกัษณ์ของอมัสเตอร์ดมั เเต่เดิมเป็นสถานท่ีก่อสร้าง 

เข่ือนเเห่งเเรกของฮอลเเลนดต์ั้งเเต่ปี ค .ศ .1200 เต็มไปดว้ยกล่ินอายของประวติัศาสตร์ บริเวณจตุัรัสแห่งน้ียงั
เป็นศูนยร์วมและเป็นท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านคา้หลากหลายประเภท รวมถึงร้าน
จ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกต่างๆ อยูใ่กลก้บัสถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ อีกหลายแห่ง อาทิ พระบรมหาราชวงั ,โบสถ ์อิสระ
ท่านเกบ็ภาพบรรยากาศท่ีประทบัใจ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย. 

 

 ⇨ สู่  แหล่งท่องเท่ียวยามราตรีเมืองอมัสเตอร์ดมั แสงสียามค ่าคืนและบรรยากาศย่ำน Red Light District

ของสาวงามตู้กระจกท่ีให้บริการแบบถูกกฎหมายตลอดเส้นทาง มีร้านค้าท่ีขายอุปกรณ์ต่างๆทางเพศท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถเดินชมไดอ้ยา่งอิสระ ยา่นน้ีเป็นท่ีตั้งของท่าเรือการคา้ท่ีส าคญัมาตั้งแต่ยคุกลางท าใหเ้มือง
น้ีกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดส าหรับ 'อาชีพท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลก' นั่นก็คืออาชีพคา้ประเวณีมาตั้งแต่ในอดีต 
นอกจากสถานบริการ ร้านขายอุปกรณ์ทางเพศ คลบั บาร์ท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมายแลว้ บริเวณ Red Light District 
ยงัมีพิพิธภณัฑโ์สเภณี (Museum of Prostitution) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวจะไดรั้บความรู้ต่างๆ ท่ี
น่าสนใจ ช่วยให้เห็นภาพเบ้ืองหลงัและมองลึกเขา้ไปในอาชีพน้ีและย่านน้ียงัเป็นท่ีตั้งของอาคารท่ีท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดในอมัสเตอร์ดมันัน่กคื็อ โบสถ ์Oude Kerk (Old Church) ท่ีสร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 14 อีกดว้ย. 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 ทีพ่กั  CORENDON VILLAGE HOTEL AMSTERDAM หรือเทยีบเท่ำ 
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วนัทีส่ำม เมืองอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) – เมืองลซิเซ่(Lisse) – ชมเทศกำลดอกไม้ ณ สวนเคอเคนฮอฟ(Keukenhof 
Garden) – ล่องเรือชมเมือง – สถำบันเจยีระไนเพชร – เมืองแอนต์เวร์ิป(Antwerp)ประเทศเบลเยยีม    (B/-/D) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  ตั้งอยู่ทางตะวนัตกของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นศูนยก์ลางการคา้เมืองลิซเซ่ (Lisse)

ดอกไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ลิซเซห่างจากอมัสเตอร์ดมั 29 กม.สามารถเพาะพนัธุ์ดอกทิวลิปไดม้ากกว่า 
3,000 ชนิด มีสีมากกว่า 400 สี ในศตวรรษท่ี 20 ธุรกิจดอกไมไ้ดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ปัจจุบนัน้ีการ
ส่งออกดอกไมมี้มากไปกวา่ร้อยประเทศทัว่โลก  
⇨ เขา้ชม  สวนเคอเคนฮอฟ )  Keukenhof Garden) หรือ สวนดอกไม้แห่งยุโรป  เป็นหน่ึงในสวนดอกไมท่ี้
ใหญ่ท่ีสุดในโลก ตั้งอยูท่ี่ชานเมืองลิซเซ่ แควน้เซา้ท์ฮอลแลนด์ มีดอกทิวลิปท่ีออกดอกบานสะพร่ังปลูกกนั
เป็นทิวแถวมากกว่า 7 ลา้นตน้ บนพื้นท่ีกว่า 32 เฮคเตอร์หรือประมาณ 320,000 ตารางเมตร ชมดอกทิวลิปท่ีมี
มากถึง 800 สายพนัธุ์ สลบัสีเป็นแถวยาวเหมือนเป็นทุ่งดอกไมสี้ลูกกวาด นอกจากดอกทิวลิปแลว้ในสวนแห่ง
น้ียงัปลูกดอกไมอี้กนานาชนิดเพื่อตอ้นรับนักท่องเท่ียวในฤดูใบไมผ้ลิ (หมายเหตุ : ช่วงจดังานเทศกาลสวน
ดอกไมจ้ะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคมของทุกปี วนัเปิด-ปิดแต่ละปีอาจจะไม่ตรงกนัข้ึนอยู่กบัสภาพ

ภูมิอากาศ https://keukenhof.nl/en/)  ♣อิสระใหท่้านต่ืนตาต่ืนใจกบัความสวยงามของทิวลิปนบัลา้นๆดอกท่ี
ต่างประชนัความงามกนัอยา่งพร้อมเพรียง  เชิญเก็บภาพบรรยากาศประทบัใจตามอธัยาศยัหรือเลือกชอ้ปป้ิง
สินคา้ของฝากของท่ีระลึก,เมลด็พนัธุ์ดอกไมต่้างๆ  อิสระอาหารกลางวนั  

 

https://keukenhof.nl/en/
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บ่าย    ⇨น าท่าน  ตามล าคลองของเมืองอมัสเตอร์ดัม สัมผสักับบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ท่ีสร้างตั้ งแต่ล่องเรือ

ศตวรรษท่ี 17 ล่องเรือไปตามคลองผ่านสถานท่ีส าคญั อาทิเช่น บา้นแอนน์ แฟรงก์ ,พิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ,
  ตลาดดอกไม ้,โบสถต์ะวนัตกเพลิดเพลินกบัวิวอนัสวยงามตลอดสองฝ่ังคลอง  ชมเมืองผ่านการล่องล าคลอง
อนัเป็นเอกลกัษณ์ ชมสถาปัตยกรรมต่างๆท่ีสวยงาม ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพบรรยากาศตามอธัยาศยั. 

 

 ⇨ ชม สถาบนัสอนการเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด ์ไดรั้บการสถำบันเจยีระไนเพชร 

ยกยอ่งวา่ดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก สมัผสัและเรียนรู้พื้นฐาน ชมขั้นตอนการคดัเลือกและการเจียระไนเพชรใน
รูปแบบต่างๆ ท่ีน่ีท่านยงัสามารถเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามพร้อมใบการันตี Certificate ในราคาโรงงานและ
สามารถเลือกชมสินคา้อ่ืนๆ อย่างนาฬิกายี่ห้อดงัมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, 
LONGINES, CARTIER รวมไปถึงนาฬิกาแฟชัน่อยา่ง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, MICHEAL 
KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ   จากนั้นน าท่านสู่ยา่นชอ้ปป้ิงของเมืองอมัสเตอร์ดมั อิสระท่านชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย. 
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⇨ เดินทางสู่   เมืองแอนต์เวร์ิป (Antwerp)   หรือ ออ็งแวร์ส (Anvers)   เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม

จงัหวดัแอนตเ์วิร์ปในฟลานเดอส์  ตั้งอยูบ่นฝ่ังขวาของแม่น ้ าสเกลต ์(Scheldt) ท่ีเช่ือมกบัทะเลเหนือท่ีปากน ้ า
เวสเทิร์นสเกลต ์(Western Scheldt) โดยช่ือ "แอนตเ์วิร์ป" เพี้ยนมาจากค าว่า "อนัตแ์วร์เปิน" (Antwerpen) ท่ีมา
จากค าวา่ "Hand Werpen" ซ่ึงแปลวา่ "โยนมือลงแม่น ้า" (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   พร้อมเสริฟเมนูพเิศษ!!  หอยแมลงภู่อบไวน์ขำว 

 ทีพ่กั  MERCURE ANTWERP CITY SOUTH HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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วนัทีส่ี่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) – เมืองเกนต์ (Ghent) – เมืองบรัสเซลล์ (Brussel) – รูปป้ันแมนเนเกนพสิ – 
จัตุรัสกรองด์ ปลำซ – อะโตเมียม – กรุงปำรีส (PARIS) ประเทศฝร่ังเศส – เขตเวลซีิ วิลลำคูเบลย์ (Velizy 
Villacoublay)                                                                                                                                           (B/-/D) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   ⇨เดินทางสู่     เมืองท่ีใหญ่เป็นล าดบัสองของประเทศเบลเยียม เมืองลูกผสมระหว่างยุคเมืองเกนต์ (Ghent)

เก่ากบัยคุใหม่ท่ีมีเอกลกัษณ์ในเขตฟลานเดอร์ ในยุคกลางเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและมัง่คัง่ท่ีสุดในตอนเหนือ
ของยโุรป ในปัจจุบนัเป็นเมืองท่าและเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัเกนต์ มีความน่าสนใจทางประวติัศาสตร์การ
วางผงัเมืองท่ีรอบคอบ ท าให้สถานท่ีส าคญัเก่าแก่อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนั โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมจากยคุ
กลางท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์สามารถเดินเท่ียวชมเมืองไดอ้ยา่งสะดวกสบาย  ชม  ► จตุัรัสกลางเมือง  หน่ึงใน
จตุัรัสท่ีเก่าแก่ของเกนต ์ปัจจุบนักลายมาเป็นตลาดนดัของเมือง  ► โบสถเ์ซนตนิ์โคลสั หน่ึงในสถานท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดและโดดเด่นท่ีสุดในเกนต ์ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 13 สร้างข้ึนในศูนยก์ลางการคา้เก่า  ►  หอระฆงัเมืองเกนต ์
แลนดม์าร์คส าคญัของเกนต ์ตั้งสูงเด่นมีความสูงถึง 91 เมตร เป็นหอระฆงัท่ีสูงท่ีสุดในเมืองและยงัไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกดว้ย  )Unesco’s World Heritage List)  ►  ศาลาว่าการเมืองเกนต์ สร้างระหว่างปี 
1519-1539 ตั้งอยูใ่กลก้นักบัหอระฆงั  ► มหาวิหารเซนตบ์ราโว สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ชาลลท่ี์ 5 (Charles V) 
ตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยกระจกสีและภาพวาด มีการออกแบบและตกแต่งตามสไตลโ์กธิค  ► ปราสาทเจอ
ราลด์เดอมาร์ สร้างข้ึนเม่ือปี ค  .ศ .1210-1270 และกลายเป็นตึกหินแห่งแรกในเกนต์ ► โบสถ์เซนต์ไมเคิล 
โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก โบสถ์เก่าแก่สวยงามสร้างในสไตล์โกธิคตอนปลาย   ► สะพานเซนต์ไมเคิล 
สะพานขา้มแม่น ้า Leie เป็น 1 ใน 10 วิว Panorama ท่ีสวยท่ีสุดของโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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   ⇨เดินทางสู่  เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เป็นศูนยก์ลางหรือเมืองหลวงอยา่งไม่บรัสเซลส์ (Brussels) 

เป็นทางการของสหภาพยุโรป (อียู  (และยงัเป็นท่ีตั้งของประชาคมฝร่ังเศสและประชาคมเฟลมิช นครหลวง
บรัสเซลส์มีประชากรรวมประมาณเกือบ 2 ลา้นคน เบลเยียมเป็นประเทศท่ีมีการแบ่งเขตของประชากรท่ีพูด
ภาษาดตัช์ (ทางเหนือและ  (ภาษาฝร่ังเศส (ทางใตโ้ดยมีเส้นแบ่งเขตท่ีชดัเจน บรัสเซลส์นั้นอยู่ในพื้นท่ีของ   (
ภาษาดตัช์ แต่ภาษาอยา่งเป็นทางการนั้นใชท้ั้งสองภาษา โดยส่วนใหญ่เป็นภาษาฝร่ังเศส บรัสเซลส์เป็นท่ีตั้ง
ขององคก์รระหวา่งประเทศท่ีส าคญัหลายแห่งและเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์มากมาย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇨ ชม    ประติมากรรมน ้าพขุนาดเลก็หล่อดว้ยทองแดงเป็นรูปเดก็ชายรูปป้ันแมนเนเกนพสิ (Manneken Pis)

ยืนเปลือยกายก าลงัปัสสาวะใส่อ่าง  มนัเนอเกินปิส  แปลว่า  เด็กชายก าลงัปัสสาวะ ตั้งอยู่บริเวณทางแยก
ระหว่างถนนรูวเ์ดอเลตูฟวไ์อก์สตราต ใจกลางกรุง /สโตฟสตราต กบัถนนรูวดู์วแ์ชน /บรัสเซลส์ มีความสูง
ประมาณ 61 เซนติเมตร   ออกแบบโดยเฌโรม ดูวแ์กนวั ช่างหล่อชาวฝร่ังเศส-เฟลมิช  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศเบลเยยีม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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 ⇨ ชม จัตุรัสกรองด์ ปลำซ Grong Plas )  Grand Place) หรือ กร็องปลสัเดอบรูว์แซล- (Grand-Place de 

  มีอายกุวา่ 400 ปี เป็นพื้นท่ีทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้มีขนาดความกวา้ง 68 เมตร ยาว 110 เมตรท่ีแวดลอ้มBruxelles)

ไปดว้ยสถาปัตยกรรมทรงคุณค่ารายลอ้มดว้ยเหล่าอาคารเก่าอนัสวยงามและกลมกลืนกนั ทางสถาปัตยกรรม
ถือว่าเป็นจตุัรัสท่ีสวยท่ีสุดในโลก เป็นศูนยร์วมมรดกทางวฒันธรรมของบรัสเซลส์ท่ีมีความหลากหลาย 
เช่นประติมากรรม ภาพเขียน  ฯลฯ จัตุรัสแห่งน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมโดย
องคก์ารยเูนสโกในปีค.ศ.1998 เป็นแลนดม์าร์กหลกัส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมเมืองบรัสเซลส์.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⇨ แวะถ่ายรูป  อะโตเมียม  )Atomium)  สถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม สัญลักษณ์รูปทรงล ้ าสมัย  

โครงสร้างไดรั้บแรงบนัดาลใจจากรูปทรงของอะตอมท่ีขยายใหญ่หลายลา้นเท่า ตั้งอยู่กลางกรุงบรัสเซลล ์
สร้างในปีค.ศ .1958 เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีจดันิทรรศการ EXPO 58 (Brussels World's Fair) โดยลูกบอลจ านวน 9 
ลูก เเต่ละลูกจะมีการเช่ือมต่อกนัด้วยท่อขนาดใหญ่ภายในท่อถูกสร้างเป็นลิฟท์และบนัได ใช้เวลาในการ
ก่อสร้างเกือบ 2 ปี ภายในลูกบอลถูกจดัให้เป็น จุดชมวิวของเมือง จดัแสดงนิทรรศการการก่อสร้างและ
ร้านอาหาร  อะโตเมียมถือเป็นแลนดม์าร์คอีกแห่งหน่ึงของประเทศเบลเยยีมท่ีไม่ควรพลาด.   อิสระอาหาร
กลางวนัยา่นแหล่งชอ้ปป้ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
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   ⇨เดินทางสู่    เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่บนแม่น ้ าแซน บริเวณตอนเหนือของปำรีส (Paris)

ประเทศฝร่ังเศส อยูต่รงใจกลางแควน้อีลฟร็องส์-เดอ- (Île-de-France หรือ Région parisienne (RP) )  ปัจจุบนั
เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลกและในดา้นการเมือง การศึกษา 
บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้เป็นเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกและยงัเป็นหน่ึงใน 4 
นครส าคญัของโลก (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ เขตเวลิซี วิลลาคูเบลย ์(Velizy Villacoublay) ตั้งอยูใ่นเขตชานเมืองทางตะวนัตกเฉียงใต้

ของกรุงปารีส.  
 ทีพ่กั  MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่ำ เวลิซี วิลลำคูเบลย์ (Velizy Villacoublay) – กรุงปำรีส (PARIS) – (ซิตี้ทัวร์กรุงปำรีส Place De La 
Concorde+ฌ็องเซลิเซ่+มหำวิหำรนอเทรอดำม+ประตูชัยฝร่ังเศส+หอไอเฟล+เล แซ็งวำลีด+พิพิธภัณฑ์
ลูฟวร์) – ล่องเรือบำโต มูช ชมแม่น ้ำแซน – ห้ำงแกลเลอร่ีลำฟำแยตต์ – เวลิซี วิลลำคูเบลย์                                                  
(B/L/D) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ผ่านชม ► จัตุรัสคองคอร์ด หรือ ปลสั เดอ ลา กงกอร์ด  )Place De La Concorde)   จัตุรัสกลางกรุง
ปารีส  สถานท่ีแห่งความทรงจ าทางประวติัศาสตร์  ชม ►  ถนนฌ็องเซลิเซ่  )Champs Elysees)  ย่านการคา้ท่ี
ประกอบดว้ยโรงละคร ร้านกาแฟและร้านคา้หรูหรา  "  มาจากค าว่า "องเซลิเซ่ฌ"็ทุ่งเอลิเซียม" ไดรั้บการขนาน
นามว่าเป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก ►  มหาวิหารนอเทรอดาม หน่ึงในมหาวิหารช่ือดงัของโลก ท่ีจารึกใน
ประวติัศาสตร์ชั้นเอกของสถาปัตยกรรมกอธิคท่ีสวยงามทั้งภายนอก  ภายใน- ► ประตูชยัฝร่ังเศส  )Arc de 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://hmong.in.th/wiki/Paris
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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Triomphe)  มีอายกุว่า 200 ปี สร้างข้ึนปี พ  .ศ  . 2349 ใชเ้วลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปีเสร็จส้ินในรัชสมยั
พระเจา้หลุยส์ -ฟิลิปป์ พ.ศ . 2376-2379   ถ่ายรูปกบั ► หอไอเฟล )Eiffel Tower( หอคอยโครงสร้างเหลก็ตั้งอยู่
บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น ้าแซน ในกรุงปารีส สญัลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศสท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก หน่ึงใน
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของงานแสดงสินคา้โลก ในปี ค  .ศ  . 1889 
(Exposition universelle de Paris de 1889) เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝร่ังเศส   ► อนุสรณ์สถาน
ออแตลเด แซ็งวาลีด หรือ เล แซ็งวาลีด  )Les Invalides) พื้นท่ีขนาดใหญ่ภายในมีสถานท่ีน่าสนใจมากมาย
เช่น พิพิธภณัทท์หาร, อนุสรณ์สถาน, สุสานนโปเลียน, โรงพยาบาลและท่ีพกัทหารผ่านศึก   ถ่ายรูปกบั ► 
พิพิธภณัฑล์ูฟวร์ (Louvre Museum)  พิพิธภณัฑท์างศิลปะตั้งอยูใ่นกรุงปารีส  มีช่ือเสียงท่ีสุด เก่าแก่ท่ีสุดและ
ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวน
มากกวา่ 35,000 ช้ิน จากตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงศตวรรษท่ี 19. 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://www.talontiew.com/musee-de-larmee-army-musuem/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
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 ⇨ น าท่าน  ล่องเรือบำโตมูชแม่น ้ำแซน  )   ชมเมืองปารีสของฝร่ังเศส ไปBateaux Mouches Seine River)

ตาม แม่น ้าสายหลกัทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศฝร่ังเศส มีความยาว 777 กิโลเมตร เป็นแม่น ้ าท่ีส าคญั
ในปารีส  ชมสถานท่ีส าคญัใจกลางกรุงปารีส เช่น พิพิธภณัฑลู์ฟร์(Louvre) , มหาวิหารน็อทร์-ดาม )Notre-
Dame Cathedral) , หอไอเฟล )Eiffel Tower) ผ่านชมสถานท่ีมรดกโลกในกรุงปารีสจากเรือส าราญ 
เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพท่ีโรแมนติก พร้อมสถานท่ีสวยงามริมแม่น ้ า อิสระเก็บภาพประทบัใจตาม
อธัยาศยั. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 ⇨  ⇨  ⇨  ชมความงามของสถาปัตยกรรมท่ีตกแต่งสไตลฝ์ร่ังเศส  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ ห้ำงแกล

เลอร่ีลำฟำแยตต์ )  หา้งสรรพสินคา้สุดหรูและมีช่ือเสียงท่ีสุด เป็นแหล่งชอปป้ิงส าคญัในGalleries Lafayette)

กรุงปารีส ท่ีรวบรวมรวมสินคา้แฟชั่น แบรนด์เนมและของใช้ต่างๆ มากมาย  ตั้งอยู่บนถนนโฮสมานน์
)Boulevard Haussman) ใกลก้บัโรงโอเปร่าการ์นิเยร์ )Opera Ganier)  ปัจจุบนัหา้งแกลเลอร่ีลาฟาแยตตมี์สาขา
อยู่ตามเมืองใหญ่ๆหลากหลายเมือง แต่สาขาท่ีใหญ่ท่ีสุดและตกแต่งไดส้วยงามท่ีสุด ยงัคงเป็นสาขาแรกคือ
สาขาปารีส  อิสระเดินเล่น,ชอ้ปป้ิง,ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 ทีพ่กั  MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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วนัทีห่ก เวลิซี วิลลำคูเบลย์ (Velizy Villacoublay) – พระรำชวังแวร์ซำยส์ (Chateau De Versailles) – มงมำทร์ 
(Montmartre) – ห้ำงสรรพสินค้ำซำมำริแตง – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตปิำรีส-ชำร์ล เดอ โกล               (B/-/-) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

⇨ ชม  ประเทศฝร่ังเศส พระราชวงัท่ีใหญ่และสวยงามมากพระรำชวังแวร์ซำยส์ (Chateau de Versailles)

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตั้งอยูใ่นเมืองแวร์ซายส์ สถาปัตยกรรมและการตกแต่งสุดอลงัการหรูหราโอ่อ่า การ
ตกแต่งภายในและพื้นท่ีโดยรอบท่ีรายลอ้มไปดว้ยสวนสวยท่ีไดช่ื้อว่าสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของยโุรป สถานท่ีท่ี
คร้ังหน่ึงคณะทูตจากสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งอยุธยา เคยเข้าเฝ้าพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 
ปัจจุบนัพระราชวงัแวร์ซายส์ ไดรั้บการจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1979  ให้
ท่านไดช้มความสวยงามภายในพระราชวงัแวร์ซายส์ จนถึงเวลานดัหมาย    

 
 อิสระอาหารกลางวนั ยา่นแหล่งชอ้ปป้ิง 
แวะถ่ายรูป ►  มงมาทร์ (Montmartre) เนินเขาขนาดใหญ่ในกรุงปารีส ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
หอไอเฟล สูง 130 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลและยงัเป็นท่ีตั้งของมหาวิหารซาเคร-เกอร์ ถือเป็นจุดชมวิวยอด
นิยมของเมืองและใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์หลายต่อหลายเร่ือง ค าว่า มงมาทร์ ในภาษาฝร่ังเศสนั้น มา
จากศพัทล์ะติน Mons Martis ท่ีแปลวา่ "เนินเขาแห่งเทพมาร์ส" อนัเป็นนามเทพโรมนัแห่งสงคราม 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA
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แวะชอ้ปป้ิง ► ห้างสรรพสินคา้ซามาริแตง (Samaritaine) ห้างสรรพสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น อาคาร
แบบดั้งเดิมตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ไดถู้กข้ึนทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์
ในปี 1990 เต็มไปดว้ยร้านคา้ระดบัพรีเมียมกว่า 600 แบรนดต์ลอดทั้ง 7 ชั้น ไม่ว่าจะเป็นแฟชัน่ งานศิลปะ 
ร้านอาหารและโรงแรมหรู ซามาริแตงตั้งอยูไ่ม่ไกลจากพิพิธภณัฑลู์ฟวร์และอยูใ่นยา่น Les Halles อิสระให้
ท่านไดช้้อปป้ิงของแบรนด์เนม,ของฝากตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดหมาย  น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน
นานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล 

22.25 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศกำตำร์ โดย สำยกำรบิน QATAR AIRWAYS (QR) เท่ียวบินท่ี QR038 
 

วนัทีเ่จด็ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตโิดฮำ(ฮำมดั) ประเทศกำตำร์ – สนำมบินสุวรรณภูม ิ

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา(ฮามดั) ประเทศกาตาร์ น าท่านรอต่อเคร่ืองสู่ ประเทศไทย 
08.10 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS (QR) เท่ียวบินท่ี QR838 

19.00 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ........ 
 

หมำยเหตุ : รำยกำรทวัร์ท่องเทีย่วสำมำรถเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้ำ
ทวัร์,คนขับรถของแต่ละสถำนที)่ เป็นผู้บริหำรเวลำปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม *กรณีทีบ่ำงรำยกำรไม่สำมำรถเป็นไปตำมโปรแกรมที่ก ำหนดได้
เน่ืองจำกสภำวะอำกำศหรือสภำพกำรจรำจรในแต่ละสถำนที่นั้นๆ โดยทำงตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรำยกำรหรือพำหนะอ่ืนแทนและจะค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดนิทำงเป็นส ำคญั. 

 
อตัรำค่ำบริกำร 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง  มนีำคม 2565 
รำคำ 

ผู้ใหญ่ พกัเดีย่ว 

องัคำร – จนัทร์ 22 – 28 มี.ค. 65 55,555 10,000 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนดจ์ะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 
จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบาง
โรงแรมห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมี
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ความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ี
อาจมีการแยกหอ้งพกั  โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และ
ไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึง

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน ้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนด,ค่า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้  

 ค่ำทิปคนขับรถ,มคัคุเทศก์ท้องถิ่น(บำงสถำนที่)และหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 1,500 บำท /ตลอดกำรเดนิทำง/ต่อท่ำน ช ำระที่สนำมบิน ณ 
วนัเดนิทำง  

 ค่ำภำษมูีลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำใน

โรงแรมที่พกัและเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีำ  (กรณีลูกค้ำต้องกำรให้ทำงบริษทัฯ ย่ืนวซ่ีำให้ ค่ำวซ่ีำพร้อมค่ำบริกำร 5,000 บำท) 
 
 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองกรุณา ช ำระค่ำทัวร์มดัจ ำทัวร์ท่ำนละ 30,000 บำท พร้อมหน้ำพำสปอร์ต หำกไม่ช ำระตำมที่บริษทัก ำหนด ขออนุญำตตดัที่

น่ังเพ่ือให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนที่รอที่น่ังอยู่โดยอตัโนมตั ิ และต้องช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 35 วนั หำกท่ำนไม่ช ำระเงนิ
หรือไม่ช ำระเงนิตำมก ำหนดให้ถือว่ำท่ำนสละสิทธิในกำรเดินทำงน้ัน ๆ เม่ือท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯถือว่ำท่ำน
ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่ำงๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนีแ้ล้ว 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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กำรยกเลกิ 
- เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำยมดัจ ำแล้ว ถ้ำผู้จองยกเลกิ 
เดนิทำงเกบ็ค่ำมดัจ ำเตม็จ ำนวนทุกกรณี 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต  )วีซ่าไม่ผ่าน  (และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ ขอเก็ บ
เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า  /ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน   )กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ (    /ค่า

ส่วนต่างกรณีท่ีกรุนปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน )สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง(  
- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไขสายการบินนั้น,เจบ็ป่วย, 
ๆ เพ่ือจะไดย้ืนยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ ทั้งน้ี (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทัต่างประเทศ)ท่าน 
จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน )กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ( และ 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแลว้ 
 

หมำยเหตุ 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 

เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

ตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋

เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวใน

ระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้
ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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14. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้
ระบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวีซ่าใหก้บัท่าน 

17. กรณีวซ่ีำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา 

ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้าน
ภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

-  หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
- ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุนป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ )ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน(  
1.หนังสือเดินทำง  ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ (ตวัจริง)7 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ )หากมีหนงัสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย(  
2.รูปถ่ำยสี ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  (หนา้ตรง หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่
ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่ยิม้เห็นฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  ภำพถ่ำยจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้ำนบนของหัวไหล่ โดยต้อง
เห็นใบหน้ำอย่ำงชัดเจน 
3.หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด   
*กรณีเจ้ำของกจิกำร  หลกัฐานทางการคา้ เช่น หนังสือรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนาใบเสีย
ภาษีร้านคา้ )ภพ. 20( อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน )นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง(  
*กรณีพนักงำน หนงัสือรับรองการท างาน )ตวัจริง( เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 
เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน )นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง(  
*กรณีข้ำรำชกำร หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั )ตวัจริง ( เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 

3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน )นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง(  
*กรณีนักเรียนและนักศึกษำ หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา  )ตวัจริง ( เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 1 เดือน )นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง(  

(ช่ือ สกลุต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้ค ำว่ำ-“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถำนทูตที่ย่ืน( 
4.หลกัฐำนกำรเงนิ  ) Bank Statement)  
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- กรณีผู้เดนิทำง ออกค่ำใช้จ่ำยเอง Bank Statement บญัชีออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมเีลขที่บัญชีระบุอยู่ทุก
หน้ำ  ) สถำนทูตพจิำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดบัแรก( แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุด
บญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได้ (  )สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวนั (  
- กรณีผู้เดนิทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเองบุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พ่ีนอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามีภรรยา ) 
(เท่านั้น และตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง )Sponsor Letter) ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของ
บุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ออกใหแ้ละผูท่ี้ถูกรับรองค่าใชจ่้ายให ้เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร 
ทะเบียนบา้น 
- กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา /มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคนตอ้งมี

จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากบิดา &มารดาซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง )ตั วจริง( 
- หำกเดก็ไม่ได้เดนิทำงพร้อมกบับิดำและมำรดำ ทั้งบิดำและมำรดำจะต้องคดัหนังสือระบุยนิยอมให้บุตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัใคร มี
ควำมสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จำกอ ำเภอต้นสังกดั พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำและมำรดำ 
- กรณีเดก็ทีบ่ิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้มอี ำนำจปกครองบุตรแต่เพยีงผู้เดยีว 
- กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีำ พร้อมเดนิทำงมำสัมภำษณ์กบับุตรทีส่ถำนทูตด้วย ทั้งสองท่ำน (เฉพำะ
ควิเดีย่วเท่ำนั้น) 

5.ส ำเนำบัตรประชำชน  /ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด  /ส ำเนำสูตบัิตร 1 ชุด )กรณีอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี(  
6.ส ำเนำทะเบียนสมรส  /ส ำเนำทะเบียนหย่ำ  /ส ำเนำใบมรณะบัตร )กรณีหม้ำย / (ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่ำงละ 1 ชุด )ถ้ำมี(  
7.ส ำเนำเอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนครบถ้วน 

*** กรณีที่สถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภำษณ์ด้วย *** 
***สถำนทูตอำจมกีำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เตมิ ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จงึขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิม่เตมิให้

ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัต ิออกวซ่ีำส ำหรับสถำนทูต   *** 

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทาง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ ของท่ำน เน่ืองจากการขอ
วีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี  

หมำยเหตุ : ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซ่านบัจากวนัยื่นประมาณ 10-15 วนัท าการ เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทาง
ราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด ในวนัยื่นวีซ่าหนงัสือเดินทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูตและระหว่างรอผลการ
อนุมติัวีซ่า ไม่สามารถดึงหนงัสือเดินทางออกมาได ้ การยื่นวีซ่าแต่ละคร้ังกบับริษทัทวัร์ จะตอ้งท าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดย
การยื่นเป็นหมู่คณะ ตอ้งมีจ านวน 15 คน ข้ึนไป โดยทางศูนยรั์บยื่น จะเป็นผูก้  าหนดวนัยื่นวีซ่าเท่านั้น ถา้หากผูเ้ดินทางไม่สามารถไปยื่นวี
ซ่าในวนัท่ีก าหนดได ้อาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม. 
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มำตรกำรท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL 
 

ก่อนออกเดินทำงออกนอกประเทศไทย 
1.ติดตั้งแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
2.มีวคัซีนพาสปอร์ต (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม) 
3.ไดรั้บวคัซีนครบถว้นแลว้และตอ้งไดรั้บอยา่งนอ้ย 14 วนั ก่อนการเดินทาง 
4.มีผลตรวจโควิดโดยวิธี  RT-PCR  เป็นลบ โดยผลออกภายใน 72 ชัว่โมงก่อนออกเดินทาง (ค่าใชจ่้ายไม่รวมในค่าทวัร์) 
5.ลงทะเบียน THAILAND PASS  ก่อนกลบัประเทศไทยอยา่งนอ้ย 7 วนั เพ่ือรับ QR CODE ทางอีเมลไ์วแ้สดงใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฯ ตอนขาเขา้
ประเทศไทย 

ระหว่ำงเดินทำง 
-หากตอ้งตรวจโควิดหลงัจากถึงประเทศตน้ทางตามมาตรการเขา้-ออกประเทศโดยมีเจา้หนา้ท่ีฯ มาท าการตรวจ RT-PCR  (ค่าใชจ่้ายในส่วน
น้ีไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์) 

เดินทำงกลบัเข้ำประเทศไทย 
1.เตรียม QR CODE ท่ีไดรั้บจากการลงทะเบียน THAILAND PASS เพ่ือแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีสายการบินและเจา้หนา้ท่ี ตม.ไทย กรณีไม่มี QR 
CODE ท่านอาจถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้ไทย 
2.คนไทยท่ีเดินทางจาก 63 ประเทศและฉีดวคัซีนครบแลว้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั จะสามารถเดินทางเขา้ไทยไดท้างอากาศโดยไม่
ตอ้งกกัตวั ภายใตโ้ครงการ TEST & GO บนเง่ือนไขดงัน้ี  
-ท าการจองและจ่ายค่าหอ้งพกัท่ีโรงแรม SHA+ หรือ ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) 1 คืน (ค่าใชจ่้ายไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์) 
-มีผลตรวจโควิดแบบ  RT-PCR  โดยผลออกภายใน 72 ชัว่โมง ก่อนข้ึนเคร่ือง 
-ตรวจโควิด ในวนัแรกท่ีเดินทางกลบัเขา้ถึงประเทศไทยและตอ้งรอผลท่ีโรงแรมท่ีกกัตวัจนกวา่จะไดรั้บผลแจง้ตรวจเป็นลบ (ค่าใชจ่้ายไม่
รวมอยูใ่นค่าทวัร์) และเม่ือไดรั้บผลตรวจเป็นลบสามารถเดินทางไปพ้ืนท่ีหรือจงัหวดัอ่ืนได ้
-เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี ท่ียงัไม่ไดรั้บวคัซีนและเดินทางพร้อมผูป้กครองสามารถเขา้ประเทศไทยภายใตโ้ครงการ TEST & GO 
 

หมำยเหตุ : แต่ละประเทศมีเง่ือนไขให้นักท่องเที่ยวจะต้องมีประกันสุขภำพและประกันกำรเดินทำงที่แตกต่ำงกัน (ค่ำประกันไม่รวมอยู่ใน
ค่ำทัวร์ ค่ำใช้จ่ำยขึ้นอยู่แต่ละประเทศน้ันๆ) และเง่ือนไขต่ำงๆข้ำงต้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ  ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ ยึดตำมประกำศของทำงรัฐฯและประเทศที่เดินทำงเป็นหลัก  ทำงบริษัทฯจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผู้เดนิทำงเป็นส ำคัญ  *กรุณำอ่ำนเง่ือนไขข้อตกลงอย่ำงละเอยีดก่อนท ำกำรจองทัวร์หรือช ำระเงิน*  จำกน้ันจะถือว่ำผู้ เดินทำง
รับทรำบตำมข้อก ำหนด หำกเกดิควำมเสียหำยใดๆขึน้ ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบทุกกรณี 
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