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แฟรงค์เฟิร์ต * ปราสาทเอล็ทซ์ * ล่องเรือแม่น ้าไรน์ * ค็อกเค่ม * โคโลญจน์  * ไนเมเก้น 
ล่องเรือหมู่บ้าน ‘กธูีร์น’ – อัมสเตอร์ดัม * ซานส์ สคันส์ * โวรันดัม * ล่องเรือหลงัคากระจก 

สถาบันเจียระไนเพชร * จัตุรัสดามส์สแควร์ * บรูจน์ * สวนเคอเคนฮล์ฟ * บรูจส์ 
บรัสเซล * แรงส์ * มหาวิหารแร็งส์ * ปารีส * พระราชวังแวร์ซานย์ * ถนนชองเอลเิซ่ 

ประตูชัย * จัตุรัสทรอคาเดโร * หอไอเฟล * ล่องเรือแม่น ้าแซนน์ * มองมาร์ต  
มหาวิหารซาเครเกอร์ * ช้อปป้ิงท่ีดิวตีฟ้รี และท่ีห้างลาฟาแยต 

 

 



 

 

 

 

*** เที่ยวฉลองเทศกาลสงกรานต์ (07 – 16 เมษายน 2566) *** 
วนัแรกของการเดินทาง (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ  
20.30 คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารต่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยโดยมี

เจา้หนา้ท่ีบริษทัวนั เวิลด ์ทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
23.45 ออกเดินทางสู่นครแฟรงคเ์ฟิร์ท ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG920 
 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) แฟรงค์เฟิร์ท – ล่องเรือแม่น ้าไรน์ – คอ็กเค่ม 
      ปราสาทเอล็ทซ์ – โคโลญจน์       
06.15 เดินทางถึงนครแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมัน 

หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 
เดินทางสู่เมือง “บ็อบพาร์ด” เมืองแสนสวยริมฝ่ัง
แม่น ้ าไรน์ “น าคณะล่องเรือน าเท่ียวทันสมัยชม
ความสวยงามสองฝากฝ่ังแม่น ้าไรน์” เข้าสู่เมือง 
“เซนต์กอร์” เมืองเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงเพราะบทกวี
ของ Heinrich Hene เป็นเมืองท่ีไดรั้บการดูแลรักษา
อย่างดีเยี่ยม ยงัคงให้ภาพประทบัใจเหมือนท่ีเคย
เป็นมาใน ค.ศ.ท่ี 19   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั เมนูขาหมูเยอรมนั  
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง “ค็อกเค่ม” (Cochem)  

เมืองเล็กๆ น่ารัก ท่ีตั้งอยู่ในหุบเขา แห่งแควน้ไรน์
แลนด์ ฟาลซ์ (Rheinland Pfalz) ตวัเมืองอยู่ ริมฝ่ัง
แม่น ้ า  มีปราสาทไรชสบวร์ก (REICHSBURG 
COCHEM CASTLE) ปราสาทสไตลนี์โอโกธิค ตั้ง
ตระหง่านอยู่บนเนินเขา ริมแม่น ้ าโมเซล เป็นป้อม
ปราสาทเก่าแก่อายุนบัพนัปี ให้ท่านไดเ้ดินเล่นชม
เขตเมืองเก่าตามอัธยาศัย  จากนั้ นเ ดินทาง สู่  
‘ปราสาทเอ็ลทซ์’ (Eltz Castle) ปราสาทยุคกลาง
อันน่า ท่ึง  สร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ี
ผสมผสานความมหัศจรรย์จากหลายยุคสมัยตั้ ง



 

 

 

 

ตระหง่านอย่างสง่างามบนความสูง 70 เมตรเหนือแม่น ้ าเอ็ลทซ์บคั (Eltzbach) ในท่ามกลางมรดกทางธรรมชาติ
อนังดงามของป่าเอลทซ์ อดีตคฤหาสน์เรียบง่ายท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 9 ทั้งสไตล์ยุคกลางและยุคเรอเนซองส์
ผสมกัน ท าให้ปราสาทดูเหมือนเทพนิยาย ตระกูล Counts of Eltz ครอบครองถึง 33 รุ่น หรือประมาณ 850 ปี 
เดินทางสู่เมืองโคโลญจน์  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร   

หรือระดับเทียบเท่า

วนัที่สามของการเดินทาง (3) โคโลญจน์ – ไนเมเก้น – กธูีร์น – ล่องเรือ – อมัสเตอร์ดัม  
เชา้ บริการอารหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านชมเมือง ชม “มหาวิหารแห่ง โคโลญจน์” 
(มรดกโลก-1996) สัญลกัษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหา
วิหารสไตลโ์กธิกดงัเดิมขนานแท ้ท่ีมีความสูงถึง 157.38 เมตร
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1248 ใชเ้วลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี 
จากนั้นเดินทางสู่เมือง “ไนเมเก้น” (Nijmegen) เมืองเก่าอายุ
กว่า 2,000 ปี ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเนเธอร์แลนด์มี
ประวติัอันยาวนาน ในช่วงต้นของศตวรรษกองทัพโรมัน
เลือกตั้งค่ายท่ีดินแดนแห่งน้ี และยงัเป็นเมืองแรกของดตัชท่ี์ถูกยดึครองโดยกองทพันาซีในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 
2 เขา้สู่จตุรัสขนาดใหญ่กลางเมือง “Grote Markt”  อนัเป็นท่ีตั้งของอาคาร “Boterwaag” ท่ีสร้างในสไตล์เรเนส
ซองซ์ สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1612-1613 ชมโบสถ์นักบุญสตีเฟ่น “Stevenskerk Church” โบสถ์เก่าแก่ในรูแบบ
โรมนั-กอธิก สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ “เมืองกีธูร์น” เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตั้งอยู่ระหว่าง

เมือง Zwolle และ Steenwijk ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ 
“เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” หมู่บ้านแห่งน้ีก่อตั้งขึ้นเม่ือปี
ค.ศ. 1230 โดยได้รับฉายาว่าเป็นหมู่บ้านไร้ถนน เพราะ
ผูค้นท่ีน่ีจะสัญจรกนัทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆ ลดัเลาะอยู่
รอบหมู่บา้น น าท่านล่องเรือช่ืนชมทศันียภาพอนัสวยงาม
ภายในหมู่บา้น จากนั้นเดินทางสู่กรุงอมัสเตอร์ดมั  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน เมนูพิเศษกุง้มงักร 

 หรือระดับใกล้เคยีง 



 

 

 

 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4)  อมัสเตอร์ดัม – ซานส์ สคนัส์ – โวรันดัม – ล่องเรือหลงัคากระจก 
     สถาบันเจียระไนเพชร – จัตุรัสดามส์สแควร์  
เชา้ บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 “หมู่บ้านกังหันลม” “ซานส์ สคันส์” (Zaanse Schans) ซ่ึงมี

การอนุรักษก์งัหนัลม และบา้นเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด ์ท่ีน่ี
เป็นเหมือนพิพิธภณัฑ์กลางแจ้งท่ีรวมความเป็นฮอลแลนด์
หลายอย่างเขา้ไวด้ว้ยกนั บา้นไมสี้เขียวริมน ้ า สวนเล็กๆ หนา้
บา้นสไตลฮ์อลแลนด์ กงัหันลมเก่าแก่ ให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชม
บรรยากาศอนัสดช่ืนบริสุทธ์ิท่ามกลางทุ่งหญา้เขียวขจี หรือ
เลือกซ้ือเลือกชมรองเทา้ไมแ้ละของท่ีระลึกพื้นเมือง อาทิ เนย
แข็งนานาชนิด , ของประดับบ้าน , ของใช้ในครัวเรือน ฯลฯ 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโวเลนดัม” VOLENDAM 
หรือ "ไข่มุกแห่งซุย เดอร์ ซี" (The Pearl Of The Zuiderzee) เมือง
โวเลนดัมเป็นเมืองเก่าทางตอนเหนืออีกเมืองของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลท่ีในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ี
ส าคญั เป็นเมืองประมงทางทะเลท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของ
ท่าเรือและหมู่บา้นชาวประมงรวมไปถึงลกัษณะการแต่งกายใน
แบบดั้ งเดิมของชาวดัตช์มากท่ีสุดอีกเมืองหน่ึงในประเทศ
เนเธอร์แลนด ์มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านกลบัเขา้สู่กรุงอมัสเตอร์ดมั ชมสภาพเมืองท่ีมี

คลองเล็กคลองน้อยตดัไปมาทัว่เมืองอย่างเป็นระเบียบกว่า 100 
สายจนได้ช่ือว่าเป็น “เวนีสแห่งยุโรปเหนือ” “ล่องเรือหลังคา
กระจก” ชมเขตท่ีเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของกรุงอมัสเตอร์ดมั จากนั้น
น าคณะเข้าชม “สถาบันเจียระไนเพชร” (Coster Diamond) 
อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนดไ์ดรั้บการยกย่องวา่ดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จากนั้นน าคณะเดิน
ทางเขา้สู่ “ดามส์สแควร์” จตัุรัสใหญ่ใจกลางกรุงอมัสเตอร์ดมั อิสระให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมบรรยากาศอนัโรแมน
ติกกบัอาคารต่างๆในสไตลย์โุรป พร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

 หรือระดับใกล้เคยีง 



 

 

 

 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5)  อมัสเตอร์ดัม – สวนเคอเคนฮล์ฟ – บรูจส์ – ชมเมืองเก่า 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารเดินทางสู่ หลังอาหารเดินทางสู่สวน

เคอเคนฮอฟ ณ เมือง ลิซเซ่  (  Lisse ) ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ น าท่านเข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ 
(Keukenhof) ภายในสวนมีน าเสนอวฒันธรรมและ
ศิลปะของชาวดัตช์ ภายในงานจะมีการจัดแสดง
ดอกไม้หลากหลายสายพนัธุ์ ด้วยการจัดสวนใน
แบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ชมดอกทิวลิป ผลิดอก
บานสะพร่ังนบัลา้นๆ ดอก  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง “บรูจน์” (Bruges) เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัฟลานเดอร์

ตะวนัตกในบริเวณเฟลมิช (Flemish) ในประเทศ
เบลเยียม ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัประเทศ
เนเธอร์แลนด์  เมืองบรูจก์หรืออีกช่ือหน่ึงคือ “เว
นิสเหนือ” เป็นเมืองท่าและมีความส าคญัในทาง
ศิลปะในยุคจิตรกรรมยุคเนเธอร์แลนด์ตอนตน้ 
เมืองในสมัยโบราณ อายุกว่า 500 ปี และได้รับ
การขึ้นทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 
จากนั้นน าท่าน “ล่องเรือชมเมืองบรูจส์” ชมความ
งดงามเมืองมรดกโลกท่ียงัคงอนุรักษไ์วอ้ยา่งสมบูรณ์   ท่ีมีความงดงามแบบดั้งเดิมท่ีไดอ้นุรักษไ์วอ้ยา่งดี มีเวลาให้
ท่านเดินเล่นชมเมือง ศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตลแ์บบโกธิค ชมจตุรัสมาร์ก และตลาดประจ าเมือง ท่ีรายลอ้ม
ดว้ยอาคารอนัสวยงามของศิลปกรรมในยุคต่างๆ ท่ีผสมผสานกนัอย่างกลมกลืนและลงตวั  หรือเลือกซ้ือสินคา้ 
ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั    

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 

หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง



 

 

 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  บรูจจ์ – บรัสเซล – ชมเมือง – แรงส์ – ชมเมือง  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางสู่กรุงบรัสเซล (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม น าท่านถ่ายรูปคู่ อะตอมเม่ียม 

ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลกัษณ์จากการ
รวมตวัคร้ังแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ.
1959 จากนั้นชมบริเวณพระราชวงัท่ีประทบัของ
กษตัริยแ์ห่งเบลเยี่ยม ชมแมนาคินพิส อนุสาวรีย์
หนูน้อยยืนฉ่ีสัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์ ชม
จตัุรัสแกรนด์เพลซ ใจกลางเมือง ชมหมู่ตึกต่างๆ 
อาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ ซ่ึงคร้ังหน่ึง
ในอดีตเคยเป็นสถานท่ีประทบัของราชวงศก์ษตัริย์
เบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปล่ียนสินคา้ในอดีต อิสระให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง อาทิ 
ชอคโกแล๊ตผา้ลายลูกไม ้เส้ือผา้รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ‘หอยแมลงภู่อบ’ (Moules-frites)  
บ่าย เดินทางมุ่งหนา้สู่ “เมืองแร็งส์” (Reims) ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ก่อตั้งขึ้นโดยกอลและกลายมา

เป็นเมืองส าคัญระหว่างสมัยจักรวรรดิโรมัน ชม 
“มหาวิหารแร็งส์” เป็นอาสนวิหารส าคญัของเมือง
แร็งส์ จหัวดัมาร์น ประเทศฝร่ังเศส ท่ีเคยใช้ในพิธี
สวมมงกุฎกษตัริยข์องประเทศฝร่ังเศส มหาวิหาร
สร้างเสร็จเม่ือปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 13  และไดรั้บ
เลือกให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1991 ชม (ด้าน
นอก) พระราชวังโต (Tau Palace) ถูกสร้างขึ้ น
ในช่วงระหว่างปี 1498 ถึง 1509 ท่ีมีความส าคญัต่อ
ราชวงศ์ฝ ร่ังเศส โดยเฉพาะเ ร่ืองของพิ ธีบรม
ราชาภิเษก เน่ืองจากเป็นสถานท่ีในการพ านักของ กษัตริยก่์อนท่ีจะเขา้สู่พิธีบรมราชาภิเษก ซ่ึงจะจดัขึ้นในมหา
วิหารแร็งส์น าท่านน าท่านถ่ายรูปกบัประตูชยัเมืองแรงส์ ส่ิงก่อสร้างท่ีถือไดว้่าเป็นอนุสาวรียท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในเมือง 
ซ่ึงคนทัว่ไปมกันิยมเรียกประตูแห่งน้ีวา่ ประตูดาวองัคาร (Porte Mars)  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง



 

 

 

 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7)  แรงส์ –  ปารีส – พระราชวงัแวร์ซานย์ – ถนนชองเอลเิซ่  
            ประตูชัย – จัตุรัสทรอคาเดโร – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น ้าแซนน์  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารเดินทางสู่  “พระราชวังแวร์ซายย์” เข้าชม

ภายในพระราชวัง (คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน) ไกด์
ประจ าพระราชวงัคอยบรรยายตามจุดต่างท่ีส าคญัๆของ
พระราชวงั 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนั น า
ท่านชมห้องหับต่างๆ ท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามช่ือ
เทพเจา้ต่างๆ อาทิเช่น หอ้งเฮอคิวลีส, หอ้งวีนสั, หอ้งนโป
เลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors 
แต่ละหอ้งของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟ
รสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่อง ให้
เป็นพระราชวงัท่ีงดงามล ้ าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมห้อง
ประวติัศาสตร์เม่ือคราวท่ีพระยาโกษาธิบดี(ปาน) เขา้เฝ้าราช
ส านกัฝร่ังเศส 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารน าชม ชมถนนแห่งแฟชัน่“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-

Elysees) ท่ีมี ความยาวกวา่ 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิล
ตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนท่ีติดอันดับสวยท่ีสุดในโลก จากนั้นชมลานประวัติศาสตร์ “จัตุรัส
คองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวัเนต  ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิ
โยตินในสมัยปฏิวติัฝร่ังเศส ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานครปารีส 
บริเวณ“จตัุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชยั”  Arc de Triomphe  จากน าท่านล่องเรือแม่น ้ าแซน (Seine River) ท่ี
สองฝ่ังเต็มไปด้วยสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนน์ 
โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควร
ค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงาม
แห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการ โอ
เต็ลเดอวิลส์ เกาะเซ็นตห์ลุยส์ โบสถน์อร์ทเตรอดาม พิพิธภณัฑอ์อร์เซย ์
แซงวาล้ีด พระราชวงับูร์บอ็ง สะพานอเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง



 

 

 

 

วนัที่แปดของการเดินทาง (8)  มองมาร์ต – มหาวหิารซาเครเกอร์ 
      ช้อปป้ิงที่ดิวตีฟ้รี และที่ห้างลาฟาแยต  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางเขา้สู่ “ยา่นมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุด

ท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” 
(Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทยั  
ท่ีสร้างขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแด่ชาว
ฝร่ัง เศส ท่ี เ สีย ชี วิตจากสงครามกับปรัสเซีย 
ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโ์รมนั - ไบเซนไทน์ 
สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต อิสระ
ใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปา
รีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเต็ม
ไปดว้ยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้ท่านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ จากนั้นน า
คณะชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดงันานาชนิด อาทิ 
น ้าหอม เส้ือผา้กระเป๋า เคร่ืองส าอาง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย หลังอาหารอิสระให้

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง



 

 

 

 

วนัที่เก้าของการเดินทาง (9)  ปารีส – เดินทางกลบั 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
.......... หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบิน เพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเดินทางกลบั 
13.40 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG931 

วนัที่สิบของการเดินทาง (10)  สนามบินสุวรรณภูมิ  
05.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

  
***หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความ
ปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะ
ค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกคร้ังเม่ือเขา้
โรงแรมท่ีพกั และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกคร้ังกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกคร้ัง เพื่อความแน่นอน กรณีลืมของไว ้
ณ โรงแรมท่ีพกั ทางหัวหนา้ทวัร์ และบริษทัทวัร์ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถา้หากมีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน ตอ้ง
เป็นความรับผิดชอบของผูลื้ม, ห้ามวางของมีค่าทุกอย่างไวใ้นรถ กรณีท่ีท่านไม่ไดอ้ยู่ในรถ ทางบริษทัทวัร์ และพนกังาน
ขบัรถโคช้ ไม่สามารถรับผิดชอบกรณีสูญหายหรือเสียหายได ้
 
 

  

อัตราค่าบริการ (รวมวีซ่า)  

   ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 
พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

        พกัเด่ียว 

 07 – 16 เมษายน 2566 
     (เทศกาลสงกรานต)์ 

129,900 129,900 129,900         35,900 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ – แฟรงคเ์ฟิร์ต / ปารีส – กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่

ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่าน
จะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
8. น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 
9. ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  

10. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม
สัมภาระไวใ้นห้องพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได้ *** บางโรงแรมมีพนักงาน
ยกกระเป๋าไม่พอท าให้เกดิความล้าช้า ท่านสามารถน าสัมภาระขึน้ห้องพกัได้ด้วยตัวเอง *** 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / 10 วนั ( 1,000 บาท ) 
  



 

 

 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 80,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
1. ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อา ทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ี ยว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการ
ยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 
 

กรณีวซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้  
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 



 

 

 

 

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน
การพิจารณา 

2. ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหัก
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

3. ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที 
ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

4. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
5. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 

และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
2. การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะ

เดินทาง หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

3. *ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 



 

 

 

 

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุด 

5. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การ
อ าเภอ 

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตูยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบเุท่านั้น 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคนืให้ทา่นหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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