
#10791 ทัวรยุโรป เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน พระราชวังแวรซายส สวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ บิน
QR
ทัวรยุโรป เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ลองเรือแมนํ้าแซนน ลอง
เรือหลังคากระจก โบสถนอรทเธอดาม หอไอเฟล พิพิธภัณฑลูฟวร ประตูชัย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา    -

2 สนามบินแฟรงคเฟิรต - นครแฟรงกเฟิรต - จัตุรัสโรเมอร - เมืองเซนตกอร - ทาเรือ
เซนตกอร - บ็อบพารด - เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน   

MERCURE
COLOGNE -
MERCURE.COM 
 หรือเทียบเทา 

3 หมูบานกังหันลมซานสคันส - โรงงานรองเทาไม - อัมสเตอดัม (Amsterdam) -
ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร   

HYATT PLACE
AMSTERDAM
AIRPORT  หรือ
เทียบเทา

4 เมืองลิซเซ - สวนเคอเคนฮอฟ - กรุงเฮก - พระราชวังแหงสันติภาพ / ศาลโลก กรุง
เฮก - กรุงบรัสเซลล - เมเนเกนพีส - จัตุรัสแกรนดเพลซ   

RAMADA
BRUSSELS
WOLUWE หรือ
เทียบเทา 

5 อนุสรณอะโตเม่ียม - เมืองบรูจส - โกรตมารก / จัตุรัสใจกลางเมือง บรูจ - กรุงบรัส
เซลล - มหานครปารีส - ลองเรือบาโตมูซ - ลงเรือลองแมน่ าแซนน   

KYRIAD PARIS
NORD PORTE
DE SAINT
OUEN เทียบเทา 

6 เมืองแวรซายส - พระราชวังแวรซายส - มหานครปารีส - โบสถนอรธเตรอดาม - ประ
ตูชัยนโปเลียน - ชองปเอลิเซ หรือ ถนนชองเอลิเซ - จัตุรัสคองคอรด - หอไอเฟล -
ดิวตีฟ้รี - พิพิธภัณฑลุฟว

  

KYRIAD PARIS
NORD PORTE
DE SAINT
OUEN หรือเทียบ
เทา

7 ยานมงมารต - หางลาฟาแยต หรือ แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต - ทาอากาศยานนานาชาติ
ชารลเดอโกลล - ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา    -

8 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 เม.ย. 62 - 27 เม.ย.
62

฿65,555 ฿65,555 ฿65,555 ฿10,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติโด
ฮา

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สนามบินแฟรงคเฟรต - นครแฟรงกเฟรต - จัตุรัสโรเมอร -
เมืองเซนตกอร - ทาเรือเซนตกอร - บ็อบพารด - เมืองโคโลญ
- มหาวิหารโคโลญจน

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เปล่ียนเครื่องท่ีสนามบินโดฮา บริการอาหารและเครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน

 กิจกรรม บาย

17.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคานเตอร Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เจา
หนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระบัตรท่ีน่ังขึน้เครื่อง

ค่ํา

20.25 น. ออกเดินทางสู แฟรงคเฟิรต โดยเท่ียวบินท่ี QR 981/QR 069 แวะเปล่ียนเครื่องท่ีสนามบินโดฮา บริการอาหาร
และเครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา คํ่า

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตัง้อยูท่ีกรุงโดฮา และยังเป็นทาอากาศยาน
หลักของกาตารแอรเวย

 กิจกรรม เชา



06.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนครแฟรงคเฟิรต

นําทานเดินทางสูตัวเมือง แฟรงคเฟิรต เมืองศูนยกลางทาง การเงิน การธนาคาร และธุรกิจ ของประเทศเยอรนี

นําทานไปยังบริเวณ จตุรัสโรเมอร อาคารโรเมอร หรือศาลากลาง ของนครแฟรงคเฟิรต วิหารเซนตพอล ซ่ึงใชเป็นอาคาร
รัฐสภา

ไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางไปยัง เมืองเซนตกอร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานลงเรือ ณ ทาเรือเมืองเซนตกอร สูท่ีทาเรือเมือง บอพพารดใชเวลาลองเรือประมาณ 1 ชัว่โมง ระ หวางทางทานจะได
ชมทัศนียภาพ สองฟากฝ่ังเป็นไรองุน สลับปราสาทโบราณเป็นระยะ หมูบานสวยนารักโบสถวิหารยอดแหลมบางเป็นโดม

นําทานออกเดินทางสู เมืองโคโลญประเทศเยอรมนี

นําทานชมความย่ิงใหญของ มหาวิหารแหงเมืองโคโลญ เป็นวิหารสไตลโกธิค ท่ีรอดพนจากการถลมระเบิดจากชวง
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 และเมืองโคโลญก็ยังเป็นตนกําเนิดของน้ําหอมตระกูล 4711 อีกดวย

อิสระใหทานเลือกซ้ือของท่ีระลึก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

พักคางคืน ณ MERCURE COLOGNE - MERCURE.COM  หรือเทียบเทา

สนามบินแฟรงคเฟรต

นครแฟรงกเฟรต

จัตุรัสโรเมอร

เมืองเซนตกอร

 เชา

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต ตัง้อยูท่ีแฟรงกเฟิรต เยอรมนี เป็นทาอากาศยานท่ี
ใหญท่ีสุดของเยอรมนี และใหญเป็นอันดับ 3 ของยุโรป สนามบินแฟรงคเฟิรต

เป็นเมืองใหญท่ีมีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวันตกไดสบาย
ๆ ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมัง่ค่ังทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการ
เงิน เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะดานการบิน สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็น
สนามบินท่ีมีปริมาณการจราจรทางอากาศมากท่ีสุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

เป็นท่ีตัง้ของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต ตรงกลางจัตุรัสเป็นน้ําพุแหงความ
ยุติธรรม ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางท่ีไดรับการบูรณะแลว ปัจจุบัน
จตุรัสโรเมอร ยังคงความงามสงารายลอมดวยสถาปัตยกรรมตัง้แตสมัยศตวรรษท่ี14

เมืองริมแมน้ําไรน มีความยาวอันดับสามของทวีปยุโรป ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ
ทัง้ทางดานประวัติศาสตรและทางดานจิตใจของชาวเยอรมัน และเป็นเมืองสําคัญสําหรับ
จัดงานเทศกาลการจุดพลุประจําปีริมฝ่ังแมน้ําสามารถลงเรืองทัศนาจร ลองชมความงดงาม
ของแมน้ําไรน โดยเสนทาง เซ็นตกอร - บอบพารด จะเป็นชวงท่ีงดงามท่ีสุด เพราะเป็น
ชวงท่ีแมน้ําแคบและคดเค้ียวไปมาในหุบเขา ท่ีมีสถาปัตยท่ีงดงามและไรองุน เรือลําน้ีจะพา
ทุกทานน่ังชมความงามของแมน้ําไรน ท่ีเป็นแมน้ําท่ียาวและสําคัญท่ีสุดในทวีปยุโรป



วันท่ี 3 หมูบานกังหันลมซานสคันส - โรงงานรองเทาไม - อัมสเตอดัม
(Amsterdam) - ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - จัตุรัส
ดัมสแควร

 หมายเหตุ อิสระใหทานเลือกซ้ือของท่ีระลึก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาเรือเซนตกอร

บ็อบพารด

เมืองโคโลญ

มหาวิหารโคโลญจน

 บาย

ทาเรือเซนตกอร (St. Goar) นําทานลองเรือชมความสวยงามของแมน้ําไรนแมน้ําสาย
สําคัญท่ีสุดสายหน่ึงของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแมน้ํา
เพลิดเพลินกับทิวทัศนของไรองุน และปราสาทของโบราณอายุกวา 600ปี และอาคารบาน
เรือนของอดีตเหลาขุนนางเยอรมนีท่ีเรียงรายอยูสองฟากฝ่ังแมน้ํา ลงเรือเฟอรรี่ลองแมน้ํา
ไรนมากกวาน่ังรถเลียบฝ่ัง

เมืองริมแมน้ําไรน ลองเรือทัศนาจรชมความงดงามของแมน้ําไรน เพลิดเพลินกับเรื่องราว
ของปราสาทในยุคโรมัน และชาวเยอรมันเผาตางๆ ท่ียังคงมีมนตเสนหอยางไมเสื่อม
คลาย แมน้ําสายน้ียังกอใหเกิดเรื่องราว, ตํานาน และบทเพลงตางๆ ท่ีทําใหผูคนหลงใหล

เมืองโคโลญจนเป็นท่ีมาของน้ําหอมชนิดหน่ึงท่ีเรียกวาออดิโคโลญจน ทัง้น้ีเพราะผูผลิต
น้ําหอมชนิดน้ีตัง้อยูในเมืองน้ี เสนหของโคโลญจนท่ีพิเศษสุดกวาเมืองใด ๆ ในเยอรมนี
คือ เทศกาลคานิวาล เทศกาลน้ีเริ่มขึน้ในวันท่ี 11 เดือน 11 เวลา 11 นาฬิกา 11 นาที
และ 11 วินาที ของทุกปี แลวจะดําเนินตอไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ชวงเวลาดัง
กลาวทัง้เมืองจะมีการแสดงดนตรี วงโยธวาทิต การประกวดเตนรําของชุมชนตาง ๆ การ
แตงกายแบบแฟนซี ขบวนแห การด่ืมกินและสรวลเสเฮฮากันอยางสุดเหว่ียง

เป็นโบสถโรมันคาทอลิก ในเมืองโคโลญ เป็นสถานท่ีประทับของอารชบิชอปแหงโคโลญ
สถานท่ีน่ีมีชื่อเสียงในฐานะเป็นท่ีศาสนสถาน นิกายเยอรมันคาทอลิก สถานท่ีแหงสราง
ขึน้มาเพ่ือเป็นสถานท่ีประพิธีกรรมของสามมหากษัตริยแหงจักรพรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ ์
และเป็นสถานท่ีเก็บหีบสามกษัตริยไว ณ ท่ีแหงน้ีดวย ปัจจุบันเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญของเมืองแหงน้ี มีผูเย่ียมชมราวๆ 20,000 คนตอวัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 MERCURE COLOGNE - MERCURE.COM   หรือเทียบเทา 

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม(Windmill) ซานส ชานส แถบชนบทของฮอลแลนด ชมกังหันลมแบบตาง ๆ ซ่ึงสราง
มาเพ่ือใชงานตางกันอาทิเชนใชทดน้ําเขาแปลงนา,ใชเป็นโรงเล่ือย, โรงสีขาว

้ ้



นําทานชม หมูบานชาวดัชท เกาแกดัง้เดิมบานหลังเล็กนารักปลูกอยูริมน้ําหนาบานมีแปลงสวนดอกไมนานาชนิดหนาตาง
ประดับดวยผาลูกไมลวดลายตางๆ

นําทานแวะชม โรงงานรองเทาไม ท่ีผลิตจากไมพลับเพลา ท่ีเป็นอุตสาหกรรมเกาแกมาตัง้แตสมัยโบราณชมวิธีการทํารองเทา
ไมแบบดัง้เดิม ซ่ึงเป็นรองเทาประจําชาติของชาวฮอลแลนด

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู กรุงอัมสเธอรดาม

นําทาน ลองเรือหลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอรดัม ซ่ึงตลอดเวลาหลายรอยปีท่ีผานมา คลองเป็นเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของเมืองน้ี และอัมสเตอรดัมก็มีคลองจํานวนมากท่ีสุดในโลกดวย (ประมาณ 100 คลอง ยาวรวมกัน 97 กม.) และมี
สะพานขามคลอง 600 สะพาน

นําทานแวะชม โรงงานเจียรนัยเพชรและอัญมณี ซ่ึงเป็นงานฝีมือลือชื่อของเนเธอรแลนดมานานแลว พรอมกันน้ันทานจะมี
โอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกันเองจากโรงงานอีกดวย

นําทานเดินชมยาน Dam Square ถายรูปพระราชวังหลวง จากดานนอก ซ่ึงจะเป็นยานกลางเมืองและเป็นถนนชอปป้ิง
ของกรุงอัมสเธอรดาม จากน้ันอิสระใหทาน เลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึก สินคาแบรนดเนมตางๆ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักคางคืน ณ HYATT PLACE AMSTERDAM AIRPORT หรือเทียบเทา

หมูบานกังหันลมซานสคันส

โรงงานรองเทาไม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานกังหันลม ทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม มีการอนุรักษกังหันลม และบาน
เรือนดัง้เดิมของฮอลแลนด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเปิดใหเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของ
ชาวดัชต ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรมมาตัง้แตศตวรรษท่ี 17-18 โดยทํา
หนาท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม

โรงงานรองเทาไม เป็นโรงงานท่ีผลิตรองเทาจากไมพลับเพลา ท่ีใชมาตัง้แตสมัยโบราณ
เพราะวาประเทศเนเธอรแลนด(ฮอลแลนด)เป็นประเทศอยูในเขตท่ีจัดไดวามีความชื้นสูง
ชาวดัสตจึงคิดประดิษฐรองเทาท่ีมีประสิทธิภาพกันความชื้นไดสูง และรองเทาไมน่ียังมีอายุ
การใชงานท่ีนานอีกดวย ท่ีน่ียังมีรองเทาท่ีทําขายหากทานใดตองการซ้ือเป็นท่ีระลึกกอ
สามารถซ้ือได มีหลายสี หลายลวดลาย และหลายขนาด หากทานใดประสงคอยากไดพวง
กุญแจเป็นท่ีระลึกหรือของฝากแกญาติท่ีบานก็มีอีกเชนกัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อัมสเตอดัม (Amsterdam) บาย

เมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด ตัง้อยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล (Amstel) ท่ีน่ีรายลอมไปดวย
ทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับบรรยากาศแสน
โรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ เพราะอัมสเตอรดัม
ถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ท่ีผูมาเยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุกแหง นอกจาก
น้ี อัมสเตอรดัมยังมีซอกมุมนาคนหาอีกมากมาย



วันท่ี 4 เมืองลิซเซ - สวนเคอเคนฮอฟ - กรุงเฮก - พระราชวังแหง
สันติภาพ / ศาลโลก กรุงเฮก - กรุงบรัสเซลล - เมเนเกนพีส -
จัตุรัสแกรนดเพลซ

ลองเรือกระจก

บริษัทเจียระไนเพชร

จัตุรัสดัมสแควร

เรือหลังคากระจก จะลองไปตามลําคลองของแมน้ําอัมสเทล ใหไดเห็นบานเรือน แบบชาว
ดัชตท่ีสรางมาตัง้แตศตวรรษท่ี 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู
ชัน้บนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบานระหวางเสนทางลองเรือผานบานเรือท่ี
จอดอยูริมคลองท่ีมีอยูมากถึง 2,500 หลัง

สถาบันเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิตการเจียระไน
เพชร ท่ีมีชื่อเสียงของโลก

ตัง้อยูใจกลางเมือง และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของอัมสเตอรดัม ซ่ึง
มีท่ีมาจาก ‘เขื่อนท่ีอยูริมแมน้ําอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึน้ในบริเวณจัตุรัส
เมื่อปีคริสตศักราช 1200 และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ีเป็นสถานท่ีตัง้ของสถานท่ีทองเท่ียวนา
สนใจหลายแหง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 HYATT PLACE AMSTERDAM AIRPORT  หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางสูเมือง ลิเซ นําทานเขาชม ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ ( จัดเพียงปีละหน่ึงครัง้ ) สวนดอกไมแหงน้ี
เป็นความคิดริเริ่มของ นายกเทศมนตรีเมืองลิซเซ ในปี 1949 ไดรวมกับสมาคมผูสงเสริมการปลูกดอกไมประเภทไมหัว เป็น
สวนสวยท่ีผูคนท่ัวโลกปรารถนาท่ีจะมาเยือน เป็นแหลงปลูกทิวลิปท่ีใหญและสําคัญย่ิงของประเทศเนเธอรแลนด เป็นสวนท่ี
สวยงามและสะพรัง่ไปดวยดอกทิวลิป ซ่ึงมีมากถึงกวา 7 ลานตน ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวนเคอเคนฮอฟจะ
เปิดใหนักทองเท่ียวไดเขาชมดอกทิวลิปและ ดอกไมแสนสวยนานาพรรณ

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการถายรูปภายในสวน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทาน เดินทางสู กรุงเฮก เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด และเป็นท่ีตัง้ของคณะรัฐบาล

ผานชม ศาลโลก หรือ พระราชวังแหงสันติภาพ (Peace Palace)

นําทานเดินทางสู กรุงบรัสเซลสประเทศเบลเย่ียม

นําทานผานชม อาคารบานเรือนในยุคเกา ๆ สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวางกอธิคและนีโอกอธิค

่ ่



นําทานผานชมบริเวณพระราชวังท่ีประทับของกษัตริยแหงเบลเย่ียม (THE ROYAL PALACE)

นําทานชม เมเนเกน พิส หนูนอยยืนฉ่ี สัญลักษณของบรัสเซล เป็นรูปป้ันเด็กชายผมหยิก สูงประมาณ 3 ศอก หนาตานา
รักนาเอ็นดู กําลังปัสสาวะ (ซ่ึงเป็นน้ําพุ)

นําทานชม อาคารบานเรือนในยุคเกา สถาปัตยกรรมผสมระหวางแบบกอธิคและนีโอกอธิค พรอมทัง้เดินเลนบริเวณ กรองด
ปลาซ หรือ จัตุรัสกลางเมืองบรัสเซล ท่ีไดรับการยกยองวาเป็นจัตุรัสท่ีสวยงามและมีเสนหท่ีสุดแหงหน่ึงในยุโรป

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักคางคืน ณ RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทียบเทา

เมืองลิซเซ

สวนเคอเคนฮอฟ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตัง้อยูทางตะวันตกของประเทศเนเธอรแลนด มีประชากรของ 21,864 คน เป็น
ศูนยกลางการคาดอกไมท่ีใหญท่ีสุดในประเทศเนเธอรแลนด หางจากอัมสเตอรดัม 29
กม. ปัจจุบันเนเธอรแลนดสามารถเพาะพันธุดอกทิวลิปไดมากกวา 3,000 ชนิด มีสีมากวา
400 สี ปัจจุบันมีการสงออกดอกไมมีมากไปกวารอยประเทศท่ัวโลก เมืองลิซเซยังเป็น
แหลงทองเท่ียวท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกมาเย่ียมชมดอกไม

เป็นสวนท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก ดวยทิวลิปท่ีมีมากกวา 7 ลานตนในแตละปี รวมทัง้
ไมหัวอ่ืนๆ เชน ลิลล่ี แดฟโฟดิล นาซิสซัส และไฮยาซินธ จะออกดอกบานสะพรัง่ดูละลาน
ตา สวนไดถูกออกแบบไวอยางสวยงาม ประกอบไปดวยตนไมนอยใหญอันเกาแก มีทาง
เดินอันรมรื่น มีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเป็นระยะ มีสระน้ําและน้ําพุ มีศาลาจัด
แสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมมากมาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กรุงเฮก

พระราชวังแหงสันติภาพ / ศาลโลก กรุงเฮก

 บาย

เป็นเมืองใหญเป็นอันดับ 3 รองจากกรุงอัมสเตอรดัม และรอตเทอรดาม โดยตัวเมืองน้ัน
ตัง้อยูทางตะวันตกของประเทศ นอกจากน้ียังเป็นท่ีตัง้ของ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
และการพิมพ เป็นท่ีตัง้ของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ หรือ "ศาลโลก"

ศาลโลก มีชื่อเรียกอยางเป็นทางการวา"ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ" (International
Court of Justice : ICJ) กอตัง้ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2489 มีฐานะเป็นองคกรหน่ึงขององคการ
สหประชาชาติ (United Nations : UN) สํานักงานของศาลโลกตัง้อยูท่ีกรุงเฮก ประเทศ
เนเธอรแลนด หลักของศาลโลกมี 2 ประการ คือ 1. ตัดสินคดีพิพาทระหวางรัฐบาลของรัฐ
ภาคีท่ีเป็นสมาชิกของ UN และเป็นประเทศท่ียอมรับอํานาจของศาลโลก ซ่ึงปัจจุบันมีอยู
ทัง้หมด 62 ประเทศ จากสมาชิก UN รวม 188 ประเทศ นอกจากน้ียังรวมถึงสวิตเซอร
แลนด ท่ีมิไดเป็นสมาชิกของ UN แตยอมรับอํานาจของศาลโลก 2. วินิจฉัย ตีความ และ
ใหคําปรึกษา ในประเด็นปัญหาขอกฎหมายแกองคกรระหวางประเทศท่ียอมรับอํานาจของ
ศาลโลก ศาลโลก ประกอบดวย คณะผูพิพากษาตางสัญชาติกันจํานวน 15 คน



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 อนุสรณอะโตเม่ียม - เมืองบรูจส - โกรตมารก / จัตุรัสใจกลาง
เมือง บรูจ - กรุงบรัสเซลล - มหานครปารีส - ลองเรือบาโต
มูซ - ลงเรือลองแมน่าแซนน

ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ ( จัดเพียงปีละหน่ึงครัง้ ) ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวนเคอเคนฮอฟจะเปิด
ใหนักทองเท่ียวไดเขาชมดอกทิวลิปและ ดอกไมแสนสวยนานาพรรณ

กรุงบรัสเซลล

เมเนเกนพีส

จัตุรัสแกรนดเพลซ

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเย่ียมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็นสถาน
ท่ีพักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางท่ีปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ท่ีมีความเป็นสากล

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปัสสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตัง้อยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

เป็นจตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรป เป็นกลุมอาคารท่ีสรางดวยสถาปัตยกรรมทัง้บาโรค
โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานท่ีซ่ึงยูเนสโก ยกยองใหเป็นมรดกโลกตัง้แตปี ค.ศ.1983

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทียบเทา 

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานถายรูปคูกับประติมากรรม อโตเมี่ยม สัญลักษณของการรวมตัวครัง้แรก ของกลุมประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ซ่ึง
ถูกสรางขึน้เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดงานแสดงสินคาโลก โดยสรางเป็นรูปทรงกลมขนาดยักษจํานวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดของ
ประเทศเบลเย่ียม

นําทานออกเดินทางสู เมือง บรูจประเทศเบลเย่ียม บรูจ หรือ บรุเยอ เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟ
ลานเดอรตะวันตกในบริเวณเฟลมมิชในประเทศเบลเยียม ตัวเมืองตัง้อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ไดรับการรับรอง
ใหเป็นมรดกโลก จากองคการยูเนสโก

นําทานชม จตุรัส Market Square ชมอาคารศาลาเทศบานเมืองบรูจ จากน้ันอิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึก

นําทานออกเดินทางสู กรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม นําทานผานชมอาคารบานเรือนในยุคเกา ๆ
สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวางกอธิคและนีโอกอธิค

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยุบนแมน้ําแซนน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรัง่เศส
บนใจกลางแควน อีล-เดอ-ฟรองซ มหานครซ่ึงไดรับการกลาวขานวาเป็นเมืองหลวงดานแฟชัน่

นําทานเดินทางสู ทาเรือบาตามูซ เพ่ือ ลองเรือแมน้ําแซนน ชมวิวทิวทัศนกันบนดาดฟาเรือชื่นชมความงามของทัศนียภาพ
ของนครปารีส ชมสถานท่ีสําคัญคูบานคูเมืองสองฝ่ังของแมน้ําแซนน โบราณสถาน และอาคารท่ีเกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอ
เนสซองส อาทิเชน สะพานอเล็กซานเดอร, ศาลาวาการ, จัตุรัสคองคอรด, โรงกษาปณ, เกาะอิลเดอลาซิเต ศูนยกลางเมืองแหง
แรก สถานท่ีตัง้ มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถนอเตรอดาม สรางดวยศิลปะแบบโกธิกท่ีประดับตกแตงดวยกระจกสี

(ในกรณีท่ีน้ําในแมน้ําแซนขึน้สูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย เชน การนัดหยุดงาน เป็นตน รายการลองแมน้ําแซนอาจ
จะไมสามารถดําเนินการได)

ค่ํา

รับประทานอาหารแบบพ้ืนเมืองฝรัง่เศส (เมนู หอยเอสคาโกอบเนย ,ทานสามารถ เลือก สเตกสไตลฝรัง่เศส 1 อยาง อาทิ
เน้ือหมู/เน้ือวัว/เป็ดอบซอส/ปลา พรอมจิบไวนฝรัง่เศส ตบทายดวยของหวาน )

พักคางคืน ณ KYRIAD PARIS NORD PORTE DE SAINT OUEN เทียบเทา

อนุสรณอะโตเมี่ยม

เมืองบรูจส

โกรตมารก / จัตุรัสใจกลางเมือง บรูจ

กรุงบรัสเซลล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สิ่งกอสรางท่ีตัง้อยูกรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศ ถือกันวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอีก
อยางหน่ึง สรางขึน้เมื่อปี ค.ศ.1958 ในงาน World Expo โครงสรางเป็นเหล็ก มีความ
สูง 102 เมตร มีน้ําหนักประมาณ 2,400 ตัน ในแตละอะตอมทําเป็นทรงกลม มีเสน
ผานศูนยกลางยาว 18 เมตร หอหุมดวยอลูมิเนียม ท่ีสะทอนแสงแดดเป็นประกาย เมื่อ
ยามตองกับแสงอาทิตย ทรงกลมแตละทรงกลมจัดแบงเป็นสองชัน้

เมืองบรูจจ เป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีโดงดังเมืองหน่ึงของประเทศเบลเยียม เมืองน้ีถูก
ลอมรอบดวยคูเมืองถึงสองชัน้ ซ่ึงนาจะเป็นการปองกันขาศึกศัตรูในสมัยกอนวิธีหน่ึง ใน
ปัจจุบัน บานเรือน อาคาร และโบสถ ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิมคือ เฟลมมิช
และเรเนซอง ท่ีดูวิจิตรสวยงามดุจด่ังมนตขลัง

ตลาด Grote Markt น้ีไดกลายมาเป็นศูนยกลางของชีวิตคนเมืองบรูจส ท่ีน่ีเต็มไปดวย
พอคาแมขายและผูจับจายสินคา ปัจจุบันตลาด Grote Markt ยังถือเป็นฮับดานการทอง
เท่ียวดวย ลองใชเวลาเดินใหท่ัวเพ่ือสัมผัสประสบการณของรานอาหาร คาเฟ รานขายของ
ท่ีระลึกของท่ีน่ี และยังมีทัวรชมอาคารตางๆ และสถาปัตยกรรมอันงดงามของสวนหน่ึง
ของเมืองบรูจส

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเย่ียมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็นสถาน
ท่ีพักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางท่ีปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ท่ีมีความเป็นสากล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 เมืองแวรซายส - พระราชวังแวรซายส - มหานครปารีส - โบสถ
นอรธเตรอดาม - ประตูชัยนโปเลียน - ชองปเอลิเซ หรือ ถนน
ชองเอลิเซ - จัตุรัสคองคอรด - หอไอเฟล - ดิวตี้ฟรี - พิพิธ
ภัณฑลุฟว

อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึก

(ในกรณีท่ีน้ําในแมน้ําแซนขึน้สูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย เชน การนัดหยุดงาน เป็นตน รายการลองแมน้ําแซนอาจ
จะไมสามารถดําเนินการได)

มหานครปารีส

ลองเรือบาโตมูซ

ลงเรือลองแมน่าแซนน

 บาย

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส จากการตัง้ถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีลํา้สมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

เป็นเรือท่ีใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศในการแมน้ํา
แซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส การลองเรือบาโตมูชแตละครัง้จะได
ชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

ลองเรือในแมน้ําแซนน ท่ีเป็นแมน้ําสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
ฝรัง่เศส ทัง้ยังเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวสูงสุดแหงหน่ึงใน
กรุงปารีสอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู หอยเอสคาโกอบเนย

 KYRIAD PARIS NORD PORTE DE SAINT OUEN เทียบเทา 

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางไปยัง แวรซายส อดีตเมืองหลวงและศูนยกลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจาหลุยสท่ี 14 อยูหางจาก
ปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร

นําทานเขาชม พระราชวังแวรซายส (มีไกดทองถิ่นบรรยาย ในแตละหองขอมูลแนนป๊ึก ท่ีสําคัญเท่ียวแบบ VIP ไมมีตอคิว)
พระราชวังท่ีถูกสรางขึน้มาเพ่ือใหใหญท่ีสุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวังฃ ชมความงดงามของหองตางๆ อาทิเชน หอ
งอพอลโล, หองนโปเลียน หองบรรทมของราชินี, หองโถงกระจกทองพระโรง

อิสระใหทานไดชมและถายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณอุทยานอันรมรื่นและหลากหลายดวยพันธุไมดอกไมประดับสีสันสวยงาม

นําทานเดินทางเขาสู นครปารีส นครหลวงของฝรัง่เศส ศูนยกลางแหงแฟชัน่ชัน้นําของโลก ตัง้อยูริมสองฝ่ังของแมน้ําแซน

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม โบสถนอรทเธอดาม ซ่ึงตัง้อยูทางฝ่ังตะวันตกของกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส การกอสรางเป็นแบบกอธิคเป็น
มหาวิหารแรกท่ีถูกสรางในลักษณะน้ี และการกอสรางก็ทําตอเน่ืองมาตลอดสมัยกอธิค ประติมากรรม และหนาตางปรดับ
กระจกสี

นําทานไปชม ประตูชัย สัญลักษณแหงชัยชนะของนโปเลียน

นําทานผานชมสองฟากฝ่ัง ถนนชองปเซลิเซ ตนแบบถนนราชดําเนินของไทย ซ่ึงเต็มไปดวยคาเฟและรานคาขายของดีราคา
แพงจากดีไซเนอรชื่อกองโลก

นําทานผานชม จัตุรัสคองคอรด สถานท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงในหนาประวัติศาสตรของฝรัง่เศสและยุโรป เป็นลานประหารท่ี
ตัง้กิโยตินซ่ึงคราชีวิตผูคนนับพันในสมัยปฏิวัติฝรัง่เศสปี ค.ศ. 1789

นําทานถายภาพกับ หอไอเฟล สัญลักษณของนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต กันอยางจุใจ

นําทานเดินทางสู รานปลอดภาษี เพ่ือใหทานไดเลือกซ้ือสินคาตางๆ มากมาย อาทิเชน เครื่องสําอาง, น้ําหอม, เครื่องประดับ,
กระเปาหนัง และเครื่องหนังอ่ืนๆ รวมทัง้เสื้อผา BRAND NAME จากฝรัง่เศส

นําทานถายรูป พีระมิตแกว พิพิธภัณฑลูฟวร

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักคางคืน ณ KYRIAD PARIS NORD PORTE DE SAINT OUEN หรือเทียบเทา

เมืองแวรซายส

พระราชวังแวรซายส

มหานครปารีส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีโดงดังในฐานะท่ีเป็นท่ีตัง้ของพระราชวังแวรซาย แวรซายเคยเป็นเมืองหลวง
ของราชอาณาจักรฝรัง่เศสโดยพฤตินัยเป็นเวลากวาหน่ึงศตวรรษ นับจาก ค.ศ. 1682 ถึง
1789[ตองการอางอิง] โดยปัจจุบันน้ีเมืองแวรซายไดเป็นชานเมืองท่ีรํ่ารวยของกรุงปารีส
และยังคงเป็นศูนยกลางทางการปกครองและตุลาการท่ีสําคัญ

เป็นพระราชวังท่ีย่ิงใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็นมรดกโลกมาถึง 30 ปี
แลว ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษท่ี 18 ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนัก
ทองเท่ียวเขาชม

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส จากการตัง้ถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีลํา้สมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



โบสถนอรธเตรอดาม

ประตูชัยนโปเลียน

ชองปเอลิเซ หรือ ถนนชองเอลิเซ

จัตุรัสคองคอรด

หอไอเฟล

เป็นโบสถท่ีตัง้อยูในฝรัง่เศสของชาวโรม ซ่ึงเคยเป็นอาคารท่ีใหญท่ีสุดในโลกถึงมากกวา
200ปี ดวยขนาดท่ีใหญ ตัวโบสถน้ันสามารถมองเห็นไดจากท่ีไกลๆ

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยูกลางจัตุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็นท่ีรูจักกันในนาม จัตุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป-เซลิเซส
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพ่ือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศ
ฝรัง่เศส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหาร
นิรนามอีกดวย

เป็นถนนสายท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส และเป็นยานการคาท่ีประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซ่ึงถือวาเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในปารีส สองขาง
ทางมีตนเชสตนัตท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับ
การยกยองไปท่ัวโลก เป็นหน่ึงในสุดยอดสถานท่ีสําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไป
มา ช็องเซลีเซเป็นถนนท่ีเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน มีภูมิทัศนเป็น
ระเบียบแตบางครัง้ก็วุนวายเพราะมีรถยนตขวักไขว ในครัง้แรกท่ีมาถึงคุณอาจรูสึกวามี
อะไรมากมายจนเริ่มตนไมถูก แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็นไปรอบตัวไดแลว คุณจะ
เขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาท่ีน่ีเพราะมีอะไรดีๆ ทิวทัศนของถนนแบบบูเลอวารดยาว
1.25 ไมล (สองกิโลเมตร) เสนน้ีเป็นภาพท่ีสวยงามท่ีสุดอีกมุมหน่ึงของปารีส มีตนไม
เรียงราย 588 ตน แผกิ่งกานสาขาเป็นรมเงาสะทอนแสงวิบวับชวนมองในยามค่ําคืน

จัตุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็นจัตุรัสท่ีกวางใหญท่ีสุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสท่ี 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานท่ีเป็นลานประหารชีวิตพระเจาหลุยสท่ี 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัตุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญท่ีจัตุรัสน้ี คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึน้สูยอดดาน
บนเป็นแทงสี่เหล่ียมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

เป็นหอคอยเหล็กตัง้อยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรัง่เศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรัง่เศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก



วันท่ี 7 ยานมงมารต - หางลาฟาแยต หรือ แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต - ทา
อากาศยานนานาชาติชารลเดอโกลล - ทาอากาศยานนานาชาติโด
ฮา

ดิวต้ีฟรี

พิพิธภัณฑลุฟว

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เกาแกท่ีสุด และใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน จัดแสดงศิลปะท่ีมีคุณคาระดับโลก
มากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็กซาน
ดรอส นอกจากน้ี พิพิธภัณฑท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมมากท่ีสุดใน
กรุงปารีส

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 KYRIAD PARIS NORD PORTE DE SAINT OUEN หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู มงมารต บริเวณน้ีเป็นเนินเขาเตีย้ๆ โดยมี มหาวิหารซาเกรเกอร ตัง้เดนเป็นสงาอยูเนินเขา ชาวปารีสเขา
ถือวาเป็นสัญลักษณสําคัญชิน้หน่ึงซ่ึงเชิดหนาชูตาใหแกปารีสเทาเทียมกับหอไอเฟล ประตูชัยและมหาวิหารนอเตรอดาม มหา
วิหารซาเกรเกอร สรางขึน้ดวยหินออนทัง้หลัง

บาย

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวก และใหเวลากับการชอปป้ิงสินคาตางๆ ไดอยางเต็มท่ี

นําทานช็อปป้ิงสินคาท่ีมีชื่อเสียงของฝรัง่เศสภายในหางสรรพสินคาชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต ซ่ึงมีสินคาแบรนดเนมทุก
ย่ีหอรวมถึง LOUISE VUITTON ทานท่ีไมมีความประสงคช็อปป้ิงสามารถเดินชมความงามของบานเมืองและโรงละครโอเปรา
ท่ีเกาแกสวยงาม

นําทานออกเดินทาง สู สนามบินชารลเดอรโกล เพ่ือทําการเช็คอิน และทํา TAX REFUND

ค่ํา

21.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี QR 038 / QR 832 แวะเปล่ียนเครื่องท่ีสนามบินโดฮา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 8 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวก และใหเวลากับการชอปป้ิงสินคาตางๆ ไดอยางเต็มท่ี

ทานท่ีไมมีความประสงคช็อปป้ิงสามารถเดินชมความงามของบานเมืองและโรงละครโอเปรา ท่ีเกาแกสวยงาม

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

ยานมงมารต
ตัง้อยูบนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส ไดชื่อวาเป็นยานศิลปะท่ีโดงดังแหงหน่ึง ใน
อดีตประมาณคริสตศตวรรษท่ี 19 มีศิลปินดัง ๆ มาปักหลักอยูหลายคนแตตอนน้ันยังไม
ดังเทาไหรเป็นศิลปินใสแหงดวยซ้ําไป และยังเป็นยานการคา ท่ีนักทองเท่ียวมักมาเดิน
ชอปป้ิงกันดวย

หางลาฟาแยต หรือ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต บาย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศฝรัง่เศส สถานท่ีแหงน้ีเป็น
สวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี นิยมความหรูหรา ลํา้สมัย ทัง้เสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิตภัณฑตกแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิน้ท่ีน่ีถูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอ่ืนๆเสมอ

ทาอากาศยานนานาชาติชารลเดอโกลล

ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา

 คํ่า

ทาอากาศยานปารีส-ชารล เดอ โกล หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy)
ตัง้อยูท่ีรัวซี กรุงปารีส ฝรัง่เศส อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรัง่เศส
นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินแอรฟรานซดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตัง้อยูท่ีกรุงโดฮา และยังเป็นทาอากาศยาน
หลักของกาตารแอรเวย

 กิจกรรม ค่ํา

18.00 น. คณะเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
หมายเหตุ  

1. กรณีท่ีเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการลาชา (ดีเลย) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล ภัยธรรมชาติ   รถติด
 ทําใหไมสามารถ     กิน-เท่ียวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรท่ีระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมคืนคาใช
จายใด ๆ ทัง้สิน้ เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึน้โดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมไดรับคาชดเชยใด ๆ ทัง้สิน้จากทาง
สายการบิน แตทางบริษัทฯ จะคงไวซ่ึงผลประโยชนสูงสุดท่ีลูกคาพึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการไดตามความเหมาะสมโดยไม
ตองแจงลวงหนา และสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับทาน

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับการเปล่ียนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย แตยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ
และประโยชนของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม

4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบในสวนท่ีเป็นทรัพยสินสวนตัว ไมวาบางสวนหรือ ทัง้หมด อาทิเชน พาสปอรต, ของ
มีคา, กระเปาเงิน, กระเปาเดินทาง เป็นตน 
 

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย  50 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท ยกเวนชวงเทศกาลคริสตมาส / เทศกาล

ปีใหม / เทศกาลสงกรานต  มัดจําทานละ 40,000 บาท

กรณีวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาธรรมเนียมการย่ืนวีซา โดยจะคืนเงินสวนท่ีเหลือ
และหักคาใชจายตามความเป็นจริง ใหภายใน 10 วัน

สวนท่ีเหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน (ในวันเวลาทําการ)ไมวาผลของวีซาจะออกหรือไมออกก็ตาม มิ
ฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 

อัตรานี้รวม:
1)คาตัว๋เครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ 30 กิโลกรัม/

กระเปาถือขึน้เครื่องทานละ 7 กิโลกรัม)

2)คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3)คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12
ชัว่โมง/วัน)

4)คา COACH TAX และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ 

5)คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล งาน
แฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลทําใหตองมีการเปล่ียนยายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของ
คณะผูเดินทางเป็นสําคัญ)

6)คาอาหารเลิศรสทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ

7)คาบัตรเขาชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ

8)คาวีซาทองเท่ียวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมย่ืนวีซาให ไมวาวีซาจะผานหรือไม)

9)คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ

10)คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
1)ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

2)คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ
่ ่ ่ ่



3)คาอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 

4)คาน้ําหนักสวนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจํานวนมากกวา 2 ชิน้ (ระเบียบของสายการบิน) 

5)คาทิปหัวหนาทัวร 20 ยูโรตอทาน.

6)คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ทานละ 14 ยูโร) 
 

วีซา
เอกสารประกอบการขอวีซาฝรัง่เศส

เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร (ใชเวลาพิจารณาวีซา 15 วันทําการ และตองมาแสดงตนท่ีสถานฑูต)

1.หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึน้ไป ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย ตองมีหนาวางเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา

2. รูปถายปัจจุบันหนาตรง จํานวน 2 รูป (ใชรูปสี พ้ืนฉากหลังสีขาวเทาน้ัน อายุรูปไมเกิน 6 เดือน เหมือนกันทัง้ 2  รูป) 

รูปถายวีซาฝรัง่เศส
รูปถายวีซาสําหรับการย่ืนขอวีซามีเงื่อนไขดังน้ี
1.สีพ้ืนหลังสีขาว

2.ขนาด 2 น้ิว

3.ถายจากดานหนาโดยไมสวมใสสิ่งตางๆบนใบหนาหรือศีรษะ

4.ภาพถายลาสุดท่ีเหมือนตัวจริง 
โปรดทราบวา รูปถายย่ืนวีซา จะตองมีลักษณะถูกตองตามมาตรฐานของ ICAO (องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ) ตูถายรูป
มาตรฐาน ICAO เปิดใหบริการแกทานอยูท่ีภายในศูนย TLScontact.

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร/ สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน
ๆ 

4. สําเนาบัตรประชาชน 

5. สําเนาทะเบียนบาน

6. สําเนาสูติบัตร (สําหรับเด็กตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ) 

7. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ: เดินทางตองย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน และใหระบุ

วา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว (พอและเมตองมาแสดงตัว ณ วันท่ีย่ืนวีซาดวย)

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและใหระบุวา มารดา
ยินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  (แมตองมาแสดงตัว ณ วันท่ีย่ืนวีซาดวย)

7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและใหระบุวา บิดา
ยินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  (พอตองมาแสดงตัว ณ วันท่ีย่ืนวีซาดวย)

7.4 กรณีพอและแมหยาราง หรือเสียชีวิต ตองแนบใบหยา หรือ ใบมรณะบัตร เพ่ือเป็นการยืนยัน

7.5 ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ และ แม (หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม)

7.6 เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน เชน
สําเนาใบหยา พรอมทัง้บันทึกการหยาซ่ึงแสดงวาเป็นผูรับผิดชอบเด็ก เด็กอยูในความปกครองของผูอ่ืน จะตองมีหลักฐานรับรองวา
เด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน เชน หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน พรอมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ีเด็กอยู
ภายใตการปกครองของผูน้ัน 

8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทาน้ัน**จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) ไมตองระบุวันลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )

8.1 กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายชื่อผูประกอบกิจการ ( สําเนาอายุไมเกิน 3 เดือน )

8.2 กรณีผูเดินทางเป็นเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยท่ีมีชื่อผูเป็นเจาของรานคา ( สําเนา)

8.3 กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทฯ : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน ใน
จดหมายตองมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทดวย พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )

8.4 กรณีท่ีเป็นขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน ( ใสปี เป็น ค.ศ. เทานน้ัน หามใสปี
เป็น พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )

8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

้ ้ ่



8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันวากําลังศึกษาอยูระบุชัน้ปีท่ีศึกษา พิมพเป็นภาษา
อังกฤษเทาน้ัน / พรอมสําเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา  ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )

8.7 กรณีเป็นแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ พรอมทัง้แนบรูปถาย
สถานท่ีทํางานมาดวย รูปถายอยางนอย 3-5 ใบ  

9.  หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพยเทาน้ัน)
9.1  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทาน้ัน พรอมนําเลมจริงมาแสดงวันท่ีย่ืนวีซา
กรณีเงินฝากออมทรัพย (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ตองมีไมตํ่ากวา 100,000 บาท ตอการย่ืนวีซา 1 ทาน และ ตองมีการเขา

ออกของเงินสมํ่าเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครัง้เดียวเป็นยอดใหญกอนการย่ืนวีซาเด็ดขาด!!)

สเตทเมนท (Statement) ยอนหลัง 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร

****** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีฝากประจํา และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******

10.  ในกรณีท่ีมีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 
10.1 จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน – หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรองคาใช

จาย เชน ทะเบียนบาน และตองเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได / สามี ภรรยา ท่ีจด
ทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได / (ป ู, ยา, ตา, ยาย ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได)- กรณีเป็นสามีภรรยากันแลวไมได
จดทะเบียน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังน้ี

เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน

กรณีมีลูกดวยกัน ใหใชใบเกิดของลูก 

กรณีไมมีลูกดวยกัน ใหใชทะเบียนบานทัง้ของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบานของทัง้สองตองอยูบานเดียวกัน

10.2 กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ท่ีจะใชย่ืนวีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย 

10.3 ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันท่ีไดคิวย่ืนวีซา
พรอมทัง้ตองระบุ จํานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย เชนทานไดคิวย่ืนวีซาวันท่ี 18 กันยายน 2557  หนังสือรับรองการ
เงินจากทางธนาคารท่ีใชในการย่ืนวีซา ตองออกให ณ วันท่ี 4 กันยายน 2557  หรือ หลังจากน้ันเทาน้ัน  จดหมายรับรองจากธนาคาร
ใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) โดยไมตองระบุวัน และประเทศท่ีเดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรอง
ทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตองถูกตองและตรงตามหนาพาสปอรต วันท่ีขอหนังสือรับรองทางการเงิน
จากธนาคารใหนําสําเนาหนาพาสปอรตไปดวย เพ่ือไมใหผิดพลาดในการออกเอกสาร)

11. ผูสูงอายุท่ีมีอายุเกินกวา 70 ปีบริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการย่ืนวีซา

12. กรณีผูท่ีกําลังศึกษาอยูตางประเทศ จะตองย่ืนขอวีซาอิตาลี ณ ประเทศท่ีทานกําลังศึกษาอยู 

*** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เป็นเพียงขอเบื้องตนท่ีทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึน้จากประสบการณและระเบียบ
ของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามแตสถานการณและคุณสมบัติของลูกคา

***** สําหรับคนท่ีจะใชเลมไปท่ีอ่ืนกอน สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด ๆ ***** 
 

 

หมายเหตุ
** ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปล่ียนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม **

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุมากกวา 6 ปีขึน้ไป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิใ์นการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงราคากรณีผูรวมเดินทางนอยกวา 20 ทาน***

* ในกรณีเล่ือนการเดินทางกลับ ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการย่ืนวีซา ซ่ึงจะมีคาใชจายแตกตาง และตองมีคาใชจายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพ่ิมเติม เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมท่ีอยูตอ 

***หมายเหตุขอสําคัญท่ีทานควรทราบ***

1.)ในการย่ืนวีซา ทางบริษัท จะทําการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูกําหนดวันและเวลาใหเขาไปย่ืนวีซา เป็นการย่ืน
วีซาแบบกรุปเทาน้ัน(ปกติสถานทูตจะใหเขาไปย่ืนวีซา 15วันกอนเดินทาง)  ซ่ึงอัตราคาใชจายรวมอยูในรายการทัวรแลว

2). ถาหากทานตองการย่ืนวีซากอนท่ีสถานทูตแจงกําหนดเวลาใหเขาไปย่ืนวีซากับทางบริษัทมา (ขอย่ืนวีซาแบบเด่ียว)  ทานจะตอง
มีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานละ 2,200 บาท (PREMIUM) เงินจํานวนน้ี ทานจายเงินท่ีตัวแทนย่ืนวีซาดวยตัวทานเองในวันท่ีทานย่ืนวีซา 

3) ในกรณี วันย่ืนวีซา แหลือนอยกวา 15วันกอนการเดินทาง ทานจะตองจายเงินคาวีซาเพ่ิมทานละ 2,600 บาท(PREMIUM+
 FAST TRACK) เงินจํานวนน้ี ทานจายเงินท่ีตัวแทนย่ืนวีซาดวยตัวทานเองในวันท่ีทานย่ืนวีซา

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษัท กอนทานทําการจองทัวร***



 
 

การยกเลิก
การยกเลิกตองแจงลวงหนา 50 วันกอนเดินทาง มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินงวดแรก (ทานละ30,000บาท)

ยกเวนชวงเทศกาลคริสตมาส / เทศกาลปีใหม / เทศกาลสงกรานต  มัดจําทานละ 40,000 บาท

กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็นตองขอหัก 50 % ของราคาทัวร

กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็นตองขอหัก 80 % ของราคาทัวร

กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน  10 วัน เน่ืองจากมีคาใชจายในการดําเนินการท่ีไดชําระไปแลวจํานวนมาก บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆ

ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตัว๋เครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง

ในการย่ืนวีซา ทานจะตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายน้ิวมือ โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความ
ประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทาน้ัน มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึน้ดังตอไปน้ี

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ 4,500 บาท ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมวาจะผานหรือไมผานการ
พิจารณา

คามัดจําตัว๋เครื่องบิน หรือตัว๋เครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวไมสามรถ REFUND ไดเน่ืองจากบริษัทจองตัว๋เป็นตัว๋กรุปซ่ึงตัว๋กรุปจะไมสามรถ REFUND
คืนได ถายังไม  ออกตัว๋   ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน

คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนยึดคามัดจําหองใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที 

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายทัง้หมด 100%ไมวากรณีใดๆทัง้
สิน้

ในกรณีท่ีทางบริษัทขอเอกสารเพ่ิมเติมแตทานไมสงเอกสารตามท่ีขอมาใหทางบริษัท และสงผลทําใหวีซาไมผานการพิจณาจาก
สถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําใหทาน

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตัว๋เครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ 
 


