#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

1
2
3
4
5
6
7
8

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานนานาชาติโดฮา



สนามบินแฟรงคเฟิ รต - นครแฟรงกเฟิ รต - จัตุรัสโรเมอร - เมืองเซนตกอร - ทา เรือ
เซนตกอร - บ็อบพารด - เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน

หมูบา นกังหันลมซานสคันส - โรงงานรองเทา ไม - อัมสเตอดัม (Amsterdam) ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร

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

อนุสรณอะโตเมี่ยม - เมืองบรูจ ส - โกรตมารก / จัตุรัสใจกลางเมือง บรูจ - กรุงบรัส
เซลล - มหานครปารีส - ลองเรือบาโตมูซ - ลงเรือลองแมน่ า แซนน



















โรงแรม



-



MERCURE
COLOGNE MERCURE.COM
หรือเทียบเทา



HYATT PLACE
AMSTERDAM
AIRPORT หรือ
เทียบเทา



RAMADA
BRUSSELS
WOLUWE หรือ
เทียบเทา



KYRIAD PARIS
NORD PORTE
DE SAINT
OUEN เทียบเทา

เมืองแวรซายส - พระราชวังแวรซายส - มหานครปารีส - โบสถนอรธเตรอดาม - ประ
ตูชัยนโปเลียน - ชองปเอลิเซ หรือ ถนนชองเอลิเซ - จัตุรัสคองคอรด - หอไอเฟล ดิวตีฟ
้ รี - พิพิธภัณฑลุฟว







KYRIAD PARIS
NORD PORTE
DE SAINT
OUEN หรือเทียบ
เทา

ยา นมงมารต - หา งลาฟาแยต หรือ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต - ทา อากาศยานนานาชาติ
ชารลเดอโกลล - ทา อากาศยานนานาชาติโดฮา







-

ทา อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติโด
ฮา
บาย
17.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน
้ 4 เคาน เตอร Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เจา
หน าที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระบัต รที่นั่งขึน
้ เครื่อง
คํ่า
20.25 น. ออกเดินทางสู แฟรงคเฟิ รต โดยเที่ยวบินที่ QR 981/QR 069 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา บริการอาหาร
และเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน



ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

บาย

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตัง้ แตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับคัง่ ที่สุดในประเทศอีกดวย



ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตัง้ อยูท่ก
ี รุงโดฮา และยังเป็ นทาอากาศยาน
หลักของกาตารแอรเวย



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

วันที่ 2



กิจกรรม

สนามบินแฟรงคเฟรต - นครแฟรงกเฟรต - จัตุรัสโรเมอร เมืองเซนตกอร - ทาเรือเซนตกอร - บ็อบพารด - เมืองโคโลญ
- มหาวิหารโคโลญจน
เชา

06.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนครแฟรงคเฟิ รต
นํ าทานเดินทางสูต ัวเมือง แฟรงคเฟิ รต เมืองศูนยกลางทาง การเงิน การธนาคาร และธุรกิจ ของประเทศเยอรนี
นํ าทานไปยังบริเวณ จตุรัสโรเมอร อาคารโรเมอร หรือศาลากลาง ของนครแฟรงคเฟิ รต วิหารเซนตพอล ซึ่งใชเป็ นอาคาร
รัฐสภา
ไดเวลานั ดหมาย นํ าทานเดินทางไปยัง เมืองเซนตกอร
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานลงเรือ ณ ทาเรือเมืองเซนตกอร สูท่ท
ี าเรือเมือง บอพพารดใชเวลาลองเรือประมาณ 1 ชัว่ โมง ระ หวางทางทานจะได
ชมทัศนี ยภาพ สองฟากฝั่ งเป็ นไรองุน สลับปราสาทโบราณเป็ นระยะ หมูบานสวยน ารักโบสถวิหารยอดแหลมบางเป็ นโดม
นํ าทานออกเดินทางสู เมืองโคโลญประเทศเยอรมนี
นํ าทานชมความยิ่งใหญของ มหาวิหารแหงเมืองโคโลญ เป็ นวิหารสไตลโกธิค ที่รอดพนจากการถลมระเบิดจากชวง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเมืองโคโลญก็ยังเป็ นตนกําเนิ ดของนํ้ าหอมตระกูล 4711 อีกดวย
อิสระใหทานเลือกซื้อของที่ระลึก
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
พักคางคืน ณ MERCURE COLOGNE - MERCURE.COM หรือเทียบเทา



เชา

สนามบินแฟรงคเฟรต
ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิ รต ตัง้ อยูท่แ
ี ฟรงกเฟิ รต เยอรมนี เป็ นทาอากาศยานที่
ใหญท่ส
ี ุดของเยอรมนี และใหญเป็ นอันดับ 3 ของยุโรป สนามบินแฟรงคเฟิ รต

นครแฟรงกเฟรต
เป็ นเมืองใหญท่ม
ี ีความเหมาะสมจะเป็ นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวันตกไดสบาย
ๆ ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการ
เงิน เป็ นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะดานการบิน สนามบินแฟรงคเฟิ รต ถือเป็ น
สนามบินที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศมากที่สุดแหงหนึ่ งของยุโรปและของโลก

จัตุรัสโรเมอร
เป็ นที่ต งั ้ ของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิ รต ตรงกลางจัต ุรัสเป็ นนํ้ าพุแหงความ
ยุต ิธรรม ดานหน าจัต ุรัสโรเมอรเป็ นบานโครงไมสมัยกลางที่ไดรับการบูรณะแลว ปั จจุบัน
จตุรัสโรเมอร ยังคงความงามสงารายลอมดวยสถาปั ต ยกรรมตัง้ แตสมัยศตวรรษที่14

เมืองเซนตกอร
เมืองริมแมนํ้าไรน มีความยาวอันดับสามของทวีปยุโรป ยังคงรักษาความเป็ นเอกลักษณ
ทัง้ ทางดานประวัต ิศาสตรและทางดานจิต ใจของชาวเยอรมัน และเป็ นเมืองสําคัญสําหรับ
จัดงานเทศกาลการจุดพลุประจําปี ริมฝั่ งแมนํ้าสามารถลงเรืองทัศนาจร ลองชมความงดงาม
ของแมนํ้าไรน โดยเสนทาง เซ็นตกอร - บอบพารด จะเป็ นชวงที่งดงามที่สุด เพราะเป็ น
ชวงที่แมนํ้าแคบและคดเคีย
้ วไปมาในหุบเขา ที่มีสถาปั ต ยท่งี ดงามและไรองุน เรือลํานี้ จะพา
ทุกทานนั่ งชมความงามของแมนํ้าไรน ที่เป็ นแมนํ้าที่ยาวและสําคัญที่สุดในทวีปยุโรป



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาเรือเซนตกอร
ทาเรือเซนตกอร (St. Goar) นํ าทานลองเรือชมความสวยงามของแมนํ้าไรน แมนํ้าสาย
สําคัญที่สุดสายหนึ่ งของยุโรป ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่ งแมนํ้า
เพลิดเพลินกับทิวทัศน ของไรองุน และปราสาทของโบราณอายุกวา 600ปี และอาคารบาน
เรือนของอดีต เหลาขุนนางเยอรมนี ท่เี รียงรายอยูสองฟากฝั่ งแมนํ้า ลงเรือเฟอรร่ล
ี องแมนํ้า
ไรน มากกวานั่ งรถเลียบฝั่ ง

บ็อบพารด
เมืองริมแมนํ้าไรน ลองเรือทัศนาจรชมความงดงามของแมนํ้าไรน เพลิดเพลินกับเรื่องราว
ของปราสาทในยุคโรมัน และชาวเยอรมันเผาตางๆ ที่ยังคงมีมนตเสน หอยางไมเสื่อม
คลาย แมนํ้าสายนี้ ยังกอใหเกิดเรื่องราว, ตํานาน และบทเพลงตางๆ ที่ทําใหผูคนหลงใหล

เมืองโคโลญ
เมืองโคโลญจน เป็ นที่มาของนํ้ าหอมชนิ ดหนึ่ งที่เรียกวาออดิโคโลญจน ทัง้ นี้ เพราะผูผลิต
นํ้ าหอมชนิ ดนี้ ต งั ้ อยูในเมืองนี้ เสน หของโคโลญจน ท่พ
ี ิเศษสุดกวาเมืองใด ๆ ในเยอรมนี
คือ เทศกาลคานิ วาล เทศกาลนี้ เริ่มขึน
้ ในวันที่ 11 เดือน 11 เวลา 11 นาฬิกา 11 นาที
และ 11 วินาที ของทุกปี แลวจะดําเนิ นตอไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ชวงเวลาดัง
กลาวทัง้ เมืองจะมีการแสดงดนตรี วงโยธวาทิต การประกวดเตนรําของชุมชนตาง ๆ การ
แตงกายแบบแฟนซี ขบวนแห การดื่มกินและสรวลเสเฮฮากันอยางสุดเหวี่ยง

มหาวิหารโคโลญจน
เป็ นโบสถโรมันคาทอลิก ในเมืองโคโลญ เป็ นสถานที่ประทับของอารชบิชอปแหงโคโลญ
สถานที่น่ี มีช่ อ
ื เสียงในฐานะเป็ นที่ศาสนสถาน นิ กายเยอรมันคาทอลิก สถานที่แหงสราง
ขึน
้ มาเพื่อเป็ นสถานที่ประพิธีกรรมของสามมหากษั ต ริยแหงจักรพรรดิโรมันอันศักดิส
์ ิทธิ ์
และเป็ นสถานที่เก็บหีบสามกษั ต ริยไว ณ ที่แหงนี้ ดวย ปั จจุบันเป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญของเมืองแหงนี้ มีผูเยี่ยมชมราวๆ 20,000 คนตอวัน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพื้นเมือง
 MERCURE COLOGNE - MERCURE.COM หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

อิสระใหทานเลือกซื้อของที่ระลึก

หมูบานกังหันลมซานสคันส - โรงงานรองเทาไม - อัมสเตอดัม
(Amsterdam) - ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - จัตุรัส
ดัมสแควร
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม(Windmill) ซานส ชานส แถบชนบทของฮอลแลนด ชมกังหันลมแบบตาง ๆ ซึ่งสราง
มาเพื่อใชงานตางกันอาทิเชนใชทดนํ้ าเขาแปลงนา,ใชเป็ นโรงเลื่อย, โรงสีขาว
้

้

นํ าทานชม หมูบานชาวดัชท เกาแกดงั ้ เดิมบานหลังเล็กน ารักปลูกอยูริมนํ้ าหน าบานมีแปลงสวนดอกไมนานาชนิ ดหน าตาง
ประดับดวยผาลูกไมลวดลายตางๆ
นํ าทานแวะชม โรงงานรองเทาไม ที่ผลิต จากไมพลับเพลา ที่เป็ นอุต สาหกรรมเกาแกมาตัง้ แตสมัยโบราณชมวิธีการทํารองเทา
ไมแบบดัง้ เดิม ซึ่งเป็ นรองเทาประจําชาติของชาวฮอลแลนด
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู กรุงอัมสเธอรดาม
นํ าทาน ลองเรือหลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอรดัม ซึ่งตลอดเวลาหลายรอยปี ท่ผ
ี านมา คลองเป็ นเสนทางคมนาคมที่สําคัญ
ที่สุดของเมืองนี้ และอัมสเตอรดัมก็มีคลองจํานวนมากที่สุดในโลกดวย (ประมาณ 100 คลอง ยาวรวมกัน 97 กม.) และมี
สะพานขามคลอง 600 สะพาน
นํ าทานแวะชม โรงงานเจียรนั ยเพชรและอัญมณี ซึ่งเป็ นงานฝี มือลือชื่อของเนเธอรแลนดมานานแลว พรอมกันนั ้ นทานจะมี
โอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาเป็ นกันเองจากโรงงานอีกดวย
นํ าทานเดินชมยาน Dam Square ถายรูปพระราชวังหลวง จากดานนอก ซึ่งจะเป็ นยานกลางเมืองและเป็ นถนนชอปปิ้ ง
ของกรุงอัมสเธอรดาม จากนั ้ นอิสระใหทาน เลือกซื้อสินคาของที่ระลึก สินคาแบรนดเนมตางๆ
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักคางคืน ณ HYATT PLACE AMSTERDAM AIRPORT หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานกังหันลมซานสคันส
หมูบานกังหันลม ทางตอนเหนื อหางจากอัมสเตอรดัม มีการอนุรักษกังหันลม และบาน
เรือนดัง้ เดิมของฮอลแลนด ปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑเปิ ดใหเขาชมวิถ ีชีวิต ความเป็ นอยูของ
ชาวดัชต ที่ใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุต สาหกรรมมาตัง้ แตศตวรรษที่ 17-18 โดยทํา
หน าที่ผลิต นํ้ ามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม

โรงงานรองเทาไม
โรงงานรองเทาไม เป็ นโรงงานที่ผลิต รองเทาจากไมพลับเพลา ที่ใชมาตัง้ แตสมัยโบราณ
เพราะวาประเทศเนเธอรแลนด(ฮอลแลนด)เป็ นประเทศอยูในเขตที่จัดไดวามีความชื้นสูง
ชาวดัสตจึงคิดประดิษฐรองเทาที่มีประสิทธิภาพกันความชื้นไดสูง และรองเทาไมน่ี ยังมีอายุ
การใชงานที่นานอีกดวย ที่น่ี ยังมีรองเทาที่ทําขายหากทานใดตองการซื้อเป็ นที่ระลึกกอ
สามารถซื้อได มีหลายสี หลายลวดลาย และหลายขนาด หากทานใดประสงคอยากไดพวง
กุญแจเป็ นที่ระลึกหรือของฝากแกญาติท่บ
ี านก็มีอีกเชนกัน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อัมสเตอดัม (Amsterdam)
เมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด ตัง้ อยูริมฝั่ งแมนํ้าอัมสเตล (Amstel) ที่น่ี รายลอมไปดวย
ทัศนี ยภาพงดงามและสถาปั ต ยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับบรรยากาศแสน
โรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่นาสนใจ เพราะอัมสเตอรดัม
ถือเป็ น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ที่ผูมาเยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุกแหง นอกจาก
นี้ อัมสเตอรดัมยังมีซอกมุมน าคนหาอีกมากมาย

ลองเรือกระจก
เรือหลังคากระจก จะลองไปตามลําคลองของแมนํ้าอัมสเทล ใหไดเห็นบานเรือน แบบชาว
ดัชตท่ส
ี รางมาตัง้ แตศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มีต ะขออยู
ชัน
้ บนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบานระหวางเสนทางลองเรือผานบานเรือที่
จอดอยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง

บริษัทเจียระไนเพชร
สถาบันเจียระไนเพชร ที่มีช่ อ
ื เสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิต การเจียระไน
เพชร ที่มีช่ อ
ื เสียงของโลก

จัตุรัสดัมสแควร
ตัง้ อยูใจกลางเมือง และชื่อของจัต ุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของอัมสเตอรดัม ซึ่ง
มีท่ม
ี าจาก ‘เขื่อนที่อยูริมแมนํ้าอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึน
้ ในบริเวณจัต ุรัส
เมื่อปี คริสตศักราช 1200 และปั จจุบันจัต ุรัสแหงนี้ เป็ นสถานที่ต งั ้ ของสถานที่ทองเที่ยวน า
สนใจหลายแหง



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 HYATT PLACE AMSTERDAM AIRPORT หรือเทียบเทา

วันที่ 4



กิจกรรม

เมืองลิซเซ - สวนเคอเคนฮอฟ - กรุงเฮก - พระราชวังแหง
สันติภาพ / ศาลโลก กรุงเฮก - กรุงบรัสเซลล - เมเนเกนพีส จัตุรัสแกรนดเพลซ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานออกเดินทางสูเมือง ลิเซ นํ าทานเขาชม ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ ( จัดเพียงปี ละหนึ่ งครัง้ ) สวนดอกไมแหงนี้
เป็ นความคิดริเริ่มของ นายกเทศมนตรีเมืองลิซเซ ในปี 1949 ไดรวมกับสมาคมผูสงเสริมการปลูกดอกไมประเภทไมหัว เป็ น
สวนสวยที่ผูคนทัว่ โลกปรารถนาที่จะมาเยือน เป็ นแหลงปลูกทิวลิปที่ใหญและสําคัญยิ่งของประเทศเนเธอรแลนด เป็ นสวนที่
สวยงามและสะพรัง่ ไปดวยดอกทิวลิป ซึ่งมีมากถึงกวา 7 ลานตน ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวนเคอเคนฮอฟจะ
เปิ ดใหนักทองเที่ยวไดเขาชมดอกทิวลิปและ ดอกไมแสนสวยนานาพรรณ
อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการถายรูปภายในสวน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทาน เดินทางสู กรุงเฮก เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด และเป็ นที่ต งั ้ ของคณะรัฐบาล
ผานชม ศาลโลก หรือ พระราชวังแหงสันติภาพ (Peace Palace)
นํ าทานเดินทางสู กรุงบรัสเซลสประเทศเบลเยี่ยม
นํ าทานผานชม อาคารบานเรือนในยุคเกา ๆ สถาปั ต ยกรรมที่ผสมผสานระหวางกอธิคและนี โอกอธิค
่

่

นํ าทานผานชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษั ต ริยแหงเบลเยี่ยม (THE ROYAL PALACE)
นํ าทานชม เมเนเกน พิส หนูนอยยืนฉี่ สัญลักษณของบรัสเซล เป็ นรูปปั ้ นเด็กชายผมหยิก สูงประมาณ 3 ศอก หน าตาน า
รักน าเอ็นดู กําลังปั สสาวะ (ซึ่งเป็ นนํ้ าพุ)
นํ าทานชม อาคารบานเรือนในยุคเกา สถาปั ต ยกรรมผสมระหวางแบบกอธิคและนี โอกอธิค พรอมทัง้ เดินเลนบริเวณ กรองด
ปลาซ หรือ จัต ุรัสกลางเมืองบรัสเซล ที่ไดรับการยกยองวาเป็ นจัต ุรัสที่สวยงามและมีเสน หท่ส
ี ุดแหงหนึ่ งในยุโรป
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักคางคืน ณ RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองลิซเซ
ตัง้ อยูทางตะวันตกของประเทศเนเธอรแลนด มีประชากรของ 21,864 คน เป็ น
ศูนยกลางการคาดอกไมท่ใี หญท่ส
ี ุดในประเทศเนเธอรแลนด หางจากอัมสเตอรดัม 29
กม. ปั จจุบันเนเธอรแลนดสามารถเพาะพันธุดอกทิวลิปไดมากกวา 3,000 ชนิ ด มีสีมากวา
400 สี ปั จจุบันมีการสงออกดอกไมมีมากไปกวารอยประเทศทัว่ โลก เมืองลิซเซยังเป็ น
แหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดนั กทองเที่ยวจากทัว่ โลกมาเยี่ยมชมดอกไม

สวนเคอเคนฮอฟ
เป็ นสวนที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังไปทัว่ โลก ดวยทิวลิปที่มีมากกวา 7 ลานตนในแตละปี รวมทัง้
ไมหัวอื่นๆ เชน ลิลลี่ แดฟโฟดิล นาซิสซัส และไฮยาซินธ จะออกดอกบานสะพรัง่ ดูละลาน
ตา สวนไดถ ูกออกแบบไวอยางสวยงาม ประกอบไปดวยตนไมนอยใหญอันเกาแก มีทาง
เดินอันรมรื่น มีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเป็ นระยะ มีสระนํ้ าและนํ้ าพุ มีศาลาจัด
แสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมมากมาย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กรุงเฮก
เป็ นเมืองใหญเป็ นอันดับ 3 รองจากกรุงอัมสเตอรดัม และรอตเทอรดาม โดยตัวเมืองนั ้ น
ตัง้ อยูทางตะวันตกของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็ นที่ต งั ้ ของ อุต สาหกรรมแปรรูปอาหาร
และการพิมพ เป็ นที่ต งั ้ ของศาลยุต ิธรรมระหวางประเทศ หรือ "ศาลโลก"

พระราชวังแหงสันติภาพ / ศาลโลก กรุงเฮก
ศาลโลก มีช่ อ
ื เรียกอยางเป็ นทางการวา"ศาลยุต ิธรรมระหวางประเทศ" (International
Court of Justice : ICJ) กอตัง้ ขึน
้ เมื่อ พ.ศ. 2489 มีฐานะเป็ นองคกรหนึ่ งขององคการ
สหประชาชาติ (United Nations : UN) สํานั กงานของศาลโลกตัง้ อยูท่ก
ี รุงเฮก ประเทศ
เนเธอรแลนด หลักของศาลโลกมี 2 ประการ คือ 1. ตัดสินคดีพิพาทระหวางรัฐบาลของรัฐ
ภาคีท่เี ป็ นสมาชิกของ UN และเป็ นประเทศที่ยอมรับอํานาจของศาลโลก ซึ่งปั จจุบันมีอยู
ทัง้ หมด 62 ประเทศ จากสมาชิก UN รวม 188 ประเทศ นอกจากนี้ ยังรวมถึงสวิต เซอร
แลนด ที่มิไดเป็ นสมาชิกของ UN แตยอมรับอํานาจของศาลโลก 2. วินิจฉั ย ตีความ และ
ใหคําปรึกษา ในประเด็นปั ญหาขอกฎหมายแกองคกรระหวางประเทศที่ยอมรับอํานาจของ
ศาลโลก ศาลโลก ประกอบดวย คณะผูพิพากษาตางสัญชาติกันจํานวน 15 คน

กรุงบรัสเซลล
เป็ นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็ นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเยี่ยมแหงนี้ ถ ือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็ นสถาน
ที่พักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนั กเดินทางที่ปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ที่มีความเป็ นสากล

เมเนเกนพีส
เป็ นนํ้ าพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็ นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปั สสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตัง้ อยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

จัตุรัสแกรนดเพลซ
เป็ นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป เป็ นกลุมอาคารที่สรางดวยสถาปั ต ยกรรมทัง้ บาโรค
โกธิค นี โอ-โกธิค และเป็ นสถานที่ซ่ งึ ยูเนสโก ยกยองใหเป็ นมรดกโลกตัง้ แตปี ค.ศ.1983



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 5



กิจกรรม

ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ ( จัดเพียงปี ละหนึ่ งครัง้ ) ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวนเคอเคนฮอฟจะเปิ ด
ใหนักทองเที่ยวไดเขาชมดอกทิวลิปและ ดอกไมแสนสวยนานาพรรณ

อนุสรณอะโตเมี่ยม - เมืองบรูจส - โกรตมารก / จัตุรัสใจกลาง
เมือง บรูจ - กรุงบรัสเซลล - มหานครปารีส - ลองเรือบาโต
มูซ - ลงเรือลองแมน่าแซนน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานถายรูปคูกับประติมากรรม อโตเมี่ยม สัญลักษณของการรวมตัวครัง้ แรก ของกลุมประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ซึ่ง
ถูกสรางขึน
้ เพื่อวัต ถุประสงคในการจัดงานแสดงสินคาโลก โดยสรางเป็ นรูปทรงกลมขนาดยักษจํานวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดของ
ประเทศเบลเยี่ยม
นํ าทานออกเดินทางสู เมือง บรูจประเทศเบลเยี่ยม บรูจ หรือ บรุเยอ เป็ นเมืองที่ใหญท่ส
ี ุดและเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดฟ
ลานเดอรต ะวันตกในบริเวณเฟลมมิชในประเทศเบลเยียม ตัวเมืองตัง้ อยูทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศ ไดรับการรับรอง
ใหเป็ นมรดกโลก จากองคการยูเนสโก
นํ าทานชม จตุรัส Market Square ชมอาคารศาลาเทศบานเมืองบรูจ จากนั ้ นอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก
นํ าทานออกเดินทางสู กรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม นํ าทานผานชมอาคารบานเรือนในยุคเกา ๆ
สถาปั ต ยกรรมที่ผสมผสานระหวางกอธิคและนี โอกอธิค
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เมืองปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรัง่ เศส ตัง้ อยุบนแมนํ้าแซนน บริเวณตอนเหนื อของประเทศฝรัง่ เศส
บนใจกลางแควน อีล-เดอ-ฟรองซ มหานครซึ่งไดรับการกลาวขานวาเป็ นเมืองหลวงดานแฟชัน
่
นํ าทานเดินทางสู ทาเรือบาตามูซ เพื่อ ลองเรือแมนํ้าแซนน ชมวิวทิวทัศน กันบนดาดฟ าเรือชื่นชมความงามของทัศนี ยภาพ
ของนครปารีส ชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝั่ งของแมนํ้าแซนน โบราณสถาน และอาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอ
เนสซองส อาทิเชน สะพานอเล็กซานเดอร, ศาลาวาการ, จัต ุรัสคองคอรด, โรงกษาปณ, เกาะอิลเดอลาซิเต ศูนยกลางเมืองแหง
แรก สถานที่ต งั ้ มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถนอเตรอดาม สรางดวยศิลปะแบบโกธิกที่ประดับตกแตงดวยกระจกสี
(ในกรณี ท่น
ี ํ้ าในแมนํ้าแซนขึน
้ สูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย เชน การนั ดหยุดงาน เป็ นตน รายการลองแมนํ้าแซนอาจ
จะไมสามารถดําเนิ นการได)
คํ่า
รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรัง่ เศส (เมนู หอยเอสคาโกอบเนย ,ทานสามารถ เลือก สเตกสไตลฝรัง่ เศส 1 อยาง อาทิ
เนื้ อหมู/เนื้ อวัว/เป็ ดอบซอส/ปลา พรอมจิบไวน ฝรัง่ เศส ตบทายดวยของหวาน )
พักคางคืน ณ KYRIAD PARIS NORD PORTE DE SAINT OUEN เทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อนุสรณอะโตเมี่ยม
สิ่งกอสรางที่ต งั ้ อยูกรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศ ถือกันวาเป็ นสิ่งมหัศจรรยอีก
อยางหนึ่ ง สรางขึน
้ เมื่อปี ค.ศ.1958 ในงาน World Expo โครงสรางเป็ นเหล็ก มีความ
สูง 102 เมตร มีนํ้าหนั กประมาณ 2,400 ตัน ในแตละอะตอมทําเป็ นทรงกลม มีเสน
ผานศูนยกลางยาว 18 เมตร หอหุมดวยอลูมิเนี ยม ที่สะทอนแสงแดดเป็ นประกาย เมื่อ
ยามตองกับแสงอาทิต ย ทรงกลมแตละทรงกลมจัดแบงเป็ นสองชัน
้

เมืองบรูจส
เมืองบรูจจ เป็ นเมืองริมชายฝั่ งทะเลที่โดงดังเมืองหนึ่ งของประเทศเบลเยียม เมืองนี้ ถ ูก
ลอมรอบดวยคูเมืองถึงสองชัน
้ ซึ่งน าจะเป็ นการป องกันขาศึกศัต รูในสมัยกอนวิธีหนึ่ ง ใน
ปั จจุบัน บานเรือน อาคาร และโบสถ ยังคงรูปแบบสถาปั ต ยกรรมแบบเดิมคือ เฟลมมิช
และเรเนซอง ที่ดูวิจิต รสวยงามดุจดัง่ มนตขลัง

โกรตมารก / จัตุรัสใจกลางเมือง บรูจ
ตลาด Grote Markt นี้ ไดกลายมาเป็ นศูนยกลางของชีวิต คนเมืองบรูจส ที่น่ี เต็มไปดวย
พอคาแมขายและผูจับจายสินคา ปั จจุบันตลาด Grote Markt ยังถือเป็ นฮับดานการทอง
เที่ยวดวย ลองใชเวลาเดินใหทวั่ เพื่อสัมผัสประสบการณของรานอาหาร คาเฟ รานขายของ
ที่ระลึกของที่น่ี และยังมีทัวรชมอาคารตางๆ และสถาปั ต ยกรรมอันงดงามของสวนหนึ่ ง
ของเมืองบรูจส

กรุงบรัสเซลล
เป็ นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็ นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเยี่ยมแหงนี้ ถ ือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็ นสถาน
ที่พักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนั กเดินทางที่ปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ที่มีความเป็ นสากล



เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



มหานครปารีส

บาย

ปารีส เป็ นเมืองหลวงของประเทศฝรัง่ เศส จากการตัง้ ถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปั จจุบันกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลาํ้ สมัยแหงหนึ่ งของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน
่ วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก

ลองเรือบาโตมูซ
เป็ นเรือที่ใชใหทุกทานไดนั่งลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศในการแมนํ้า
แซนแมนํ้าสายหลักของเมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส การลองเรือบาโตมูชแตละครัง้ จะได
ชมความสวยงามของสองฝากฝั่ งแมนํ้าแซน

ลงเรือลองแมน่าแซนน
ลองเรือในแมนํ้าแซนน ที่เป็ นแมนํ้าสายหลักทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศ
ฝรัง่ เศส ทัง้ ยังเป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนั กทองเที่ยวสูงสุดแหงหนึ่ งใน
กรุงปารีสอีกดวย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู หอยเอสคาโกอบเนย
 KYRIAD PARIS NORD PORTE DE SAINT OUEN เทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 6



กิจกรรม

อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก
(ในกรณี ท่น
ี ํ้ าในแมนํ้าแซนขึน
้ สูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย เชน การนั ดหยุดงาน เป็ นตน รายการลองแมนํ้าแซนอาจ
จะไมสามารถดําเนิ นการได)

เมืองแวรซายส - พระราชวังแวรซายส - มหานครปารีส - โบสถ
นอรธเตรอดาม - ประตูชัยนโปเลียน - ชองปเอลิเซ หรือ ถนน
ชองเอลิเซ - จัตุรัสคองคอรด - หอไอเฟล - ดิวตี้ฟรี - พิพิธ
ภัณฑลุฟว
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางไปยัง แวรซายส อดีต เมืองหลวงและศูนยกลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจาหลุยสท่ี 14 อยูหางจาก
ปารีสไปทางตะวันตกเฉี ยงใต ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร
นํ าทานเขาชม พระราชวังแวรซายส (มีไกดทองถิ่นบรรยาย ในแตละหองขอมูลแน นปึ ๊ ก ที่สําคัญเที่ยวแบบ VIP ไมมีต อคิว)
พระราชวังที่ถ ูกสรางขึน
้ มาเพื่อใหใหญท่ส
ี ุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวังฃ ชมความงดงามของหองตางๆ อาทิเชน หอ
งอพอลโล, หองนโปเลียน หองบรรทมของราชินี, หองโถงกระจกทองพระโรง
อิสระใหทานไดชมและถายรูปเป็ นที่ระลึกบริเวณอุทยานอันรมรื่นและหลากหลายดวยพันธุไมดอกไมประดับสีสันสวยงาม
นํ าทานเดินทางเขาสู นครปารีส นครหลวงของฝรัง่ เศส ศูนยกลางแหงแฟชัน
่ ชัน
้ นํ าของโลก ตัง้ อยูริมสองฝั่ งของแมนํ้าแซน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชม โบสถนอรทเธอดาม ซึ่งตัง้ อยูทางฝั่ งตะวันตกของกรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส การกอสรางเป็ นแบบกอธิคเป็ น
มหาวิหารแรกที่ถ ูกสรางในลักษณะนี้ และการกอสรางก็ทําตอเนื่ องมาตลอดสมัยกอธิค ประติมากรรม และหน าตางปรดับ
กระจกสี
นํ าทานไปชม ประตูชัย สัญลักษณแหงชัยชนะของนโปเลียน
นํ าทานผานชมสองฟากฝั่ ง ถนนชองป เซลิเซ ตนแบบถนนราชดําเนิ นของไทย ซึ่งเต็มไปดวยคาเฟ และรานคาขายของดีราคา
แพงจากดีไซเนอรช่ อ
ื กองโลก
นํ าทานผานชม จัต ุรัสคองคอรด สถานที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ งในหน าประวัต ิศาสตรของฝรัง่ เศสและยุโรป เป็ นลานประหารที่
ตัง้ กิโยตินซึ่งคราชีวิต ผูคนนั บพันในสมัยปฏิวัต ิฝรัง่ เศสปี ค.ศ. 1789
นํ าทานถายภาพกับ หอไอเฟล สัญลักษณของนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต กันอยางจุใจ
นํ าทานเดินทางสู รานปลอดภาษี เพื่อใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ มากมาย อาทิเชน เครื่องสําอาง, นํ้ าหอม, เครื่องประดับ,
กระเป าหนั ง และเครื่องหนั งอื่นๆ รวมทัง้ เสื้อผา BRAND NAME จากฝรัง่ เศส
นํ าทานถายรูป พีระมิต แกว พิพิธภัณฑลูฟวร
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักคางคืน ณ KYRIAD PARIS NORD PORTE DE SAINT OUEN หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองแวรซายส
เป็ นเมืองที่โดงดังในฐานะที่เป็ นที่ต งั ้ ของพระราชวังแวรซาย แวรซายเคยเป็ นเมืองหลวง
ของราชอาณาจักรฝรัง่ เศสโดยพฤตินัยเป็ นเวลากวาหนึ่ งศตวรรษ นั บจาก ค.ศ. 1682 ถึง
1789[ตองการอางอิง] โดยปั จจุบันนี้ เมืองแวรซายไดเป็ นชานเมืองที่ร่าํ รวยของกรุงปารีส
และยังคงเป็ นศูนยกลางทางการปกครองและตุลาการที่สําคัญ

พระราชวังแวรซายส
เป็ นพระราชวังที่ย่งิ ใหญสวยงามอลังการแหงหนึ่ งของโลก และเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคปั จจุบันอีกดวย แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็ นมรดกโลกมาถึง 30 ปี
แลว ดวยวามีความงามเป็ นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่ 18 ปั จจุบันก็เป็ นพิพิธภัณฑใหนัก
ทองเที่ยวเขาชม

มหานครปารีส
ปารีส เป็ นเมืองหลวงของประเทศฝรัง่ เศส จากการตัง้ ถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปั จจุบันกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลาํ้ สมัยแหงหนึ่ งของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน
่ วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โบสถนอรธเตรอดาม
เป็ นโบสถท่ต
ี งั ้ อยูในฝรัง่ เศสของชาวโรม ซึ่งเคยเป็ นอาคารที่ใหญท่ส
ี ุดในโลกถึงมากกวา
200ปี ดวยขนาดที่ใหญ ตัวโบสถนั้นสามารถมองเห็นไดจากที่ไกลๆ

ประตูชัยนโปเลียน
เป็ นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส ตัง้ อยูกลางจัต ุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็ นที่รูจักกันในนาม จัต ุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป -เซลิเซส
ประตูชัยแหงนี้ สรางขึน
้ เพื่อเป็ นการสดุดีถ ึงวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศ
ฝรัง่ เศส โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสงครามนโปเลียน และในปั จจุบันยังเป็ นสุสานของทหาร
นิ รนามอีกดวย

ชองปเอลิเซ หรือ ถนนชองเอลิเซ
เป็ นถนนสายที่สวยงามและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดของปารีส และเป็ นยานการคาที่ประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซึ่งถือวาเป็ นยานชอปปิ้ งที่ใหญท่ส
ี ุดในปารีส สองขาง
ทางมีต นเชสตนัต ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนนี้ มีช่ อ
ื เสียงและไดรับ
การยกยองไปทัว่ โลก เป็ นหนึ่ งในสุดยอดสถานที่สําหรับชอปปิ้ งและชมผูคนเดินผานไป
มา ช็องเซลีเซเป็ นถนนที่เฉิ ดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน มีภูมิทัศน เป็ น
ระเบียบแตบางครัง้ ก็วุนวายเพราะมีรถยนตขวักไขว ในครัง้ แรกที่มาถึงคุณอาจรูสึกวามี
อะไรมากมายจนเริ่มตนไมถ ูก แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็ นไปรอบตัวไดแลว คุณจะ
เขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาที่น่ี เพราะมีอะไรดีๆ ทิวทัศน ของถนนแบบบูเลอวารดยาว
1.25 ไมล (สองกิโลเมตร) เสนนี้ เป็ นภาพที่สวยงามที่สุดอีกมุมหนึ่ งของปารีส มีต นไม
เรียงราย 588 ตน แผก่งิ กานสาขาเป็ นรมเงาสะทอนแสงวิบวับชวนมองในยามคํ่าคืน

จัตุรัสคองคอรด
จัต ุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็ นจัต ุรัสที่กวางใหญท่ส
ี ุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสท่ี 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานที่เป็ นลานประหารชีวิต พระเจาหลุยสท่ี 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัต ุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญที่จัต ุรัสนี้ คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็ นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิ ต ขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึน
้ สูยอดดาน
บนเป็ นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็ นลักษณะเหมือนปิ รามิด และมักนิ ยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

หอไอเฟล
เป็ นหอคอยเหล็กตัง้ อยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรัง่ เศส หอคอยแหงนี้ เป็ นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรัง่ เศส และเป็ นหนึ่ งในสิ่ง
ปลูกสรางที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโลก

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย

พิพิธภัณฑลุฟว
เป็ นพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุด เกาแกท่ส
ี ุด และใหญท่ส
ี ุดแหงหนึ่ งของโลก
พิพิธภัณฑแหงนี้ เคยเป็ นพระราชวังหลวงมากอน จัดแสดงศิลปะที่มีคุณคาระดับโลก
มากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็กซาน
ดรอส นอกจากนี้ พิพิธภัณฑท่น
ี ่ี ยังเป็ นสถานที่ท่ม
ี ีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดใน
กรุงปารีส



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 KYRIAD PARIS NORD PORTE DE SAINT OUEN หรือเทียบเทา
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กิจกรรม

ยานมงมารต - หางลาฟาแยต หรือ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต - ทา
อากาศยานนานาชาติชารลเดอโกลล - ทาอากาศยานนานาชาติโด
ฮา
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู มงมารต บริเวณนี้ เป็ นเนิ นเขาเตีย
้ ๆ โดยมี มหาวิหารซาเกรเกอร ตัง้ เดนเป็ นสงาอยูเนิ นเขา ชาวปารีสเขา
ถือวาเป็ นสัญลักษณสําคัญชิน
้ หนึ่ งซึ่งเชิดหน าชูต าใหแกปารีสเทาเทียมกับหอไอเฟล ประตูชัยและมหาวิหารนอเตรอดาม มหา
วิหารซาเกรเกอร สรางขึน
้ ดวยหินออนทัง้ หลัง
บาย
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก และใหเวลากับการชอปปิ้ งสินคาตางๆ ไดอยางเต็มที่
นํ าทานช็อปปิ้ งสินคาที่มีช่ อ
ื เสียงของฝรัง่ เศสภายในหางสรรพสินคาชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมทุก
ยี่หอรวมถึง LOUISE VUITTON ทานที่ไมมีความประสงคช็อปปิ้ งสามารถเดินชมความงามของบานเมืองและโรงละครโอเปรา
ที่เกาแกสวยงาม
นํ าทานออกเดินทาง สู สนามบินชารลเดอรโกล เพื่อทําการเช็คอิน และทํา TAX REFUND
คํ่า
21.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 038 / QR 832 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ยานมงมารต
ตัง้ อยูบนเนิ นเขาทางตอนเหนื อของกรุงปารีส ไดช่ อ
ื วาเป็ นยานศิลปะที่โดงดังแหงหนึ่ ง ใน
อดีต ประมาณคริสตศตวรรษที่ 19 มีศิลปิ นดัง ๆ มาปั กหลักอยูหลายคนแตต อนนั ้ นยังไม
ดังเทาไหรเป็ นศิลปิ นใสแหงดวยซํา้ ไป และยังเป็ นยานการคา ที่นักทองเที่ยวมักมาเดิน
ชอปปิ้ งกันดวย



หางลาฟาแยต หรือ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต

บาย

เป็ นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดในประเทศฝรัง่ เศส สถานที่แหงนี้ เป็ น
สวรรคของนั กช็อปปิ้ งสินคาแบรนดเนมที่ นิ ยมความหรูหรา ลํา้ สมัย ทัง้ เสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิต ภัณฑต กแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิน
้ ที่น่ี ถ ูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมต กเทรนดอยูต ลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอื่นๆเสมอ



ทาอากาศยานนานาชาติชารลเดอโกลล

คํ่า

ทาอากาศยานปารีส-ชารล เดอ โกล หรือเรียกโดยทัว่ ไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy)
ตัง้ อยูท่รี ัวซี กรุงปารีส ฝรัง่ เศส อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ประมาณ 25 กิโลเมตร นั บเป็ นประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรัง่ เศส
นอกจากนี้ ยังเป็ นทาอากาศยานหลักของสายการบินแอรฟรานซดวย

ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา
เป็ นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตัง้ อยูท่ก
ี รุงโดฮา และยังเป็ นทาอากาศยาน
หลักของกาตารแอรเวย



หมายเหตุ

วันที่ 8


กิจกรรม

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก และใหเวลากับการชอปปิ้ งสินคาตางๆ ไดอยางเต็มที่
ทานที่ไมมีความประสงคช็อปปิ้ งสามารถเดินชมความงามของบานเมืองและโรงละครโอเปรา ที่เกาแกสวยงาม

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
คํ่า
18.00 น. คณะเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ



ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

คํ่า

่

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตัง้ แตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับคัง่ ที่สุดในประเทศอีกดวย

๋

๋

่

๋

๋

่



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
หมายเหตุ
1. กรณี ท่เี กิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจากการลาชา (ดีเลย) ของทางสายการบิน การนั ดหยุดงานหรือการกอจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทําใหไมสามารถ
กิน-เที่ยวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรท่รี ะบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการที่จะไมคืนคาใช
จายใด ๆ ทัง้ สิน
้ เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึน
้ โดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมไดรับคาชดเชยใด ๆ ทัง้ สิน
้ จากทาง
สายการบิน แตทางบริษัทฯ จะคงไวซ่ งึ ผลประโยชน สูงสุดที่ลูกคาพึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัต ราคาบริการไดต ามความเหมาะสมโดยไม
ตองแจงลวงหน า และสงวนสิทธิท
์ ่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณี ท่ม
ี ีเหตุจําเป็ นสุดวิสัย โดยจะพยายามใหเกิดประโยชน สูงสุด
กับทาน
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวที่มีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย แตยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ
และประโยชน ของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะไมรับผิดชอบในสวนที่เป็ นทรัพยสินสวนตัว ไมวาบางสวนหรือ ทัง้ หมด อาทิเชน พาสปอรต , ของ
มีคา, กระเป าเงิน, กระเป าเดินทาง เป็ นตน

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหน าอยางน อย 50 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท ยกเวนชวงเทศกาลคริสตมาส / เทศกาล
ปี ใหม / เทศกาลสงกรานต มัดจําทานละ 40,000 บาท
กรณี วีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการหักคาธรรมเนี ยมการยื่นวีซา โดยจะคืนเงินสวนที่เหลือ
และหักคาใชจายตามความเป็ นจริง ใหภายใน 10 วัน
สวนที่เหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน (ในวันเวลาทําการ)ไมวาผลของวีซาจะออกหรือไมออกก็ต าม มิ
ฉะนั ้ นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ

อัตรานี้รวม:
1)คาตัว๋ เครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (นํ้ าหนั กกระเป าใบใหญทานละ 30 กิโลกรัม/
กระเป าถือขึน
้ เครื่องทานละ 7 กิโลกรัม)
2)คาภาษี สนามบินทุกแหงตามรายการ
3)คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12
ชัว่ โมง/วัน)
4)คา COACH TAX และคาภาษี ผานเขาเมืองตางๆ
5)คาหองพักในโรงแรมที่ระบุต ามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ
เนื่ องจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน
้ หลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล งาน
แฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็ นผลทําใหต องมีการเปลี่ยนยายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึ งถึงความเหมาะสมและผลประโยชน ของ
คณะผูเดินทางเป็ นสําคัญ)
6)คาอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุต ามรายการ
7)คาบัต รเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุต ามรายการ
8)คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูต จะไมคืนคาธรรมเนี ยมยื่นวีซาให ไมวาวีซาจะผานหรือไม)
9)คาบริการนํ าทัวรโดยหัวหน าทัวรผูมีประสบการณ
10)คาประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
1)ภาษี หัก ณ ที่จาย 3% และภาษี มูลคาเพิ่ม 7% (กรณี ต องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2)คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ
่
่ ่
่

3)คาอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษในรานอาหาร นอกเหนื อจากที่บริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
4)คานํ้ าหนั กสวนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจํานวนมากกวา 2 ชิน
้ (ระเบียบของสายการบิน)
5)คาทิปหัวหน าทัวร 20 ยูโรตอทาน.
6)คาทิปพนั กงานขับรถในยุโรป (ทานละ 14 ยูโร)

วีซา
เอกสารประกอบการขอวีซาฝรัง่ เศส
เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร (ใชเวลาพิจารณาวีซา 15 วันทําการ และตองมาแสดงตนที่สถานฑูต )
1.หนั งสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึน
้ ไป ถามีหนั งสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย ตองมีหน าวางเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางน อย 2 หน า
2. รูปถายปั จจุบันหน าตรง จํานวน 2 รูป (ใชรูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเทานั ้ น อายุรูปไมเกิน 6 เดือน เหมือนกันทัง้ 2 รูป)
รูปถายวีซาฝรัง่ เศส
รูปถายวีซาสําหรับการยื่นขอวีซามีเงื่อนไขดังนี้
1.สีพ้น
ื หลังสีขาว
2.ขนาด 2 นิ้ ว
3.ถายจากดานหน าโดยไมสวมใสส่งิ ตางๆบนใบหน าหรือศีรษะ
4.ภาพถายลาสุดที่เหมือนตัวจริง
โปรดทราบวา รูปถายยื่นวีซา จะตองมีลักษณะถูกตองตามมาตรฐานของ ICAO (องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ) ตูถ ายรูป
มาตรฐาน ICAO เปิ ดใหบริการแกทานอยูท่ภ
ี ายในศูนย TLScontact.
ๆ

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัต ร/ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี อ่ น
ื
4. สําเนาบัต รประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบาน
6. สําเนาสูต ิบัต ร (สําหรับเด็กตํ่ากวา 20 ปี บริบูรณ)

7. กรณี เด็กอายุต ่าํ กวา 20 ปี บริบูรณ: เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาตองทําหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั ้ น และใหระบุ
วา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว (พอและเมต องมาแสดงตัว ณ วันที่ย่ น
ื วีซาดวย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั ้ นและใหระบุวา มารดา
ยินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุช่ อ
ื บิดา) (แมต องมาแสดงตัว ณ วันที่ย่ น
ื วีซาดวย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั ้ นและใหระบุวา บิดา
ยินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุช่ อ
ื มารดา) (พอตองมาแสดงตัว ณ วันที่ย่ น
ื วีซาดวย)
7.4 กรณี พอและแมหยาราง หรือเสียชีวิต ตองแนบใบหยา หรือ ใบมรณะบัต ร เพื่อเป็ นการยืนยัน
7.5 ใหแนบสําเนาพาสปอรต ของพอ และ แม (หากไมมีใหแนบสําเนาบัต รประชาชนของพอและแม)
7.6 เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน
สําเนาใบหยา พรอมทัง้ บันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเป็ นผูรับผิดชอบเด็ก เด็กอยูในความปกครองของผูอ่ น
ื จะตองมีหลักฐานรับรองวา
เด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน หนั งสือรับรองบุต รบุญธรรม เป็ นตน พรอมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่เี ด็กอยู
ภายใตการปกครองของผูนั้น
8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทานั ้ น**จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไมต องระบุสถานฑูต ) ไมต องระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )
8.1 กรณี ผูเดินทางเป็ นเจาของกิจการ : ใชหนั งสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ ( สําเนาอายุไมเกิน 3 เดือน )
8.2 กรณี ผูเดินทางเป็ นเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิ ชยท่ม
ี ีช่ อ
ื ผูเป็ นเจาของรานคา ( สําเนา)
8.3 กรณี ท่เี ป็ นพนั กงานบริษัทฯ : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุต ําแหน ง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน ใน
จดหมายตองมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทดวย พิมพเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้ น ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )
8.4 กรณี ท่เี ป็ นขาราชการ : ใชหนั งสือรับรองจากหน วยงาน พิมพเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้ น ( ใสปี เป็ น ค.ศ. เทานนั ้ น หามใสปี
เป็ น พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )
8.5 กรณี เกษี ยณอายุราชการ ถายสําเนาบัต รขาราชการบํานาญ
้

้

่

8.6 กรณี เป็ นนั กเรียนนั กศึกษา ตองมีหนั งสือรับรองจากสถาบันศึกษานั ้ นวากําลังศึกษาอยูระบุชน
ั ้ ปี ท่ศ
ี ึกษา พิมพเป็ นภาษา
อังกฤษเทานั ้ น / พรอมสําเนาบัต รนั กเรียน นั กศึกษา ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )
8.7 กรณี เป็ นแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ พรอมทัง้ แนบรูปถาย
สถานที่ทํางานมาดวย รูปถายอยางน อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพยเทานั ้ น)
9.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานั ้ น พรอมนํ าเลมจริงมาแสดงวันที่ย่ น
ื วีซา
กรณี เงินฝากออมทรัพย (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ตองมีไมต ่าํ กวา 100,000 บาท ตอการยื่นวีซา 1 ทาน และ ตองมีการเขา
ออกของเงินสมํ่าเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครัง้ เดียวเป็ นยอดใหญกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!!)
สเตทเมนท (Statement) ยอนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร
****** สถานทูต ไมรับพิจารณาบัญชีฝากประจํา และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณี ท่ม
ี ีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
10.1 จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้ น – หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรองคาใช
จาย เชน ทะเบียนบาน และตองเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุต รได / สามี ภรรยา ที่จด
ทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได / (ป ,ู ยา, ตา, ยาย ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได)- กรณี เป็ นสามีภรรยากันแลวไมได
จดทะเบียน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังนี้
เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน
กรณี มีลูกดวยกัน ใหใชใบเกิดของลูก
กรณี ไมมีลูกดวยกัน ใหใชทะเบียนบานทัง้ ของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบานของทัง้ สองตองอยูบานเดียวกัน
10.2 กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ที่จะใชย่ น
ื วีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย
10.3 ขอหนั งสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นั บจากวันที่ไดคิวยื่นวีซา
พรอมทัง้ ตองระบุ จํานวนเงินเป็ นตัวเลขลงในหนั งสือรับรองดวย เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่ 18 กันยายน 2557 หนั งสือรับรองการ
เงินจากทางธนาคารที่ใชในการยื่นวีซา ตองออกให ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั ้ นเทานั ้ น จดหมายรับรองจากธนาคาร
ใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต องระบุสถานฑูต ) โดยไมต องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนั งสือรับรอง
ทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) จะตองถูกตองและตรงตามหน าพาสปอรต วันที่ขอหนั งสือรับรองทางการเงิน
จากธนาคารใหนําสําเนาหน าพาสปอรต ไปดวย เพื่อไมใหผิดพลาดในการออกเอกสาร)
11. ผูสูงอายุท่ม
ี ีอายุเกินกวา 70 ปี บริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการยื่นวีซา
12. กรณี ผูท่ก
ี ําลังศึกษาอยูต างประเทศ จะตองยื่นขอวีซาอิต าลี ณ ประเทศที่ทานกําลังศึกษาอยู
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เป็ นเพียงขอเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึน
้ จากประสบการณและระเบียบ
ของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต ามแตสถานการณและคุณสมบัต ิของลูกคา
***** สําหรับคนที่จะใชเลมไปที่อ่ น
ื กอน สถานทูต จะไมใหดึงเลมไมวากรณี ใด ๆ *****

หมายเหตุ
** ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษี นํ้ามันและภาษี สนามบินเพิ่มเติม **
** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุมากกวา 6 ปี ขน
ึ้ ไป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิใ์ นการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผูรวมเดินทางน อยกวา 20 ทาน***
* ในกรณี เลื่อนการเดินทางกลับ ทานจะตองแจงลวงหน ากอนทําการยื่นวีซา ซึ่งจะมีคาใชจายแตกตาง และตองมีคาใชจายในการ
เลื่อนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยูต อ
***หมายเหตุขอสําคัญที่ทานควรทราบ***
1.)ในการยื่นวีซา ทางบริษัท จะทําการนั ดหมายกับสถานทูต และสถานทูต จะเป็ นผูกําหนดวันและเวลาใหเขาไปยื่นวีซา เป็ นการยื่น
วีซาแบบกรุปเทานั ้ น(ปกติสถานทูต จะใหเขาไปยื่นวีซา 15วันกอนเดินทาง) ซึ่งอัต ราคาใชจายรวมอยูในรายการทัวรแลว
2). ถาหากทานตองการยื่นวีซากอนที่สถานทูต แจงกําหนดเวลาใหเขาไปยื่นวีซากับทางบริษัทมา (ขอยื่นวีซาแบบเดี่ยว) ทานจะตอง
มีคาใชจายเพิ่มเติม ทานละ 2,200 บาท (PREMIUM) เงินจํานวนนี้ ทานจายเงินที่ต ัวแทนยื่นวีซาดวยตัวทานเองในวันที่ทานยื่นวีซา
3) ในกรณี วันยื่นวีซา แหลือน อยกวา 15วันกอนการเดินทาง ทานจะตองจายเงินคาวีซาเพิ่มทานละ 2,600 บาท(PREMIUM+
FAST TRACK) เงินจํานวนนี้ ทานจายเงินที่ต ัวแทนยื่นวีซาดวยตัวทานเองในวันที่ทานยื่นวีซา
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษัท กอนทานทําการจองทัวร***

การยกเลิก
การยกเลิกตองแจงลวงหน า 50 วันกอนเดินทาง มิฉะนั ้ นทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนเงินงวดแรก (ทานละ30,000บาท)
ยกเวนชวงเทศกาลคริสตมาส / เทศกาลปี ใหม / เทศกาลสงกรานต มัดจําทานละ 40,000 บาท
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็ นตองขอหัก 50 % ของราคาทัวร
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็ นตองขอหัก 80 % ของราคาทัวร
กรณี ยกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน 10 วัน เนื่ องจากมีคาใชจายในการดําเนิ นการที่ไดชําระไปแลวจํานวนมาก บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนเงินทัง้ หมดไมวากรณี ใดๆ
ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ต อเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็ นกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตัว๋ เครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟิ รมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง
ในการยื่นวีซา ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานั ดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิ้ วมือ โดยมี
เจาหน าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูต เป็ นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็ นผูกําหนด ทานที่มีความ
ประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถ ูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูต ตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็ นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั ้ น มิไดเป็ นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน
กรณี วีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึน
้ ดังตอไปนี้
คาธรรมเนี ยมการยื่นวีซาและคาดําเนิ นการ 4,500 บาท ทางสถานทูต จะไมคืนคาธรรมเนี ยมใดๆทัง้ สิน
้ แมวาจะผานหรือไมผานการ
พิจารณา
คามัดจําตัว๋ เครื่องบิน หรือตัว๋ เครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่องบินถาออกตัว๋ มาแลวไมสามรถ REFUND ไดเนื่ องจากบริษัทจองตัว๋ เป็ นตัว๋ กรุปซึ่งตัว๋ กรุปจะไมสามรถ REFUND
คืนได ถายังไม ออกตัว๋ ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ ตามจริงเทานั ้ น
คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนยึดคามัดจําหองใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที
สิน
้

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดคาใชจายทัง้ หมด 100%ไมวากรณี ใดๆทัง้

ในกรณี ท่ท
ี างบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแตทานไมสงเอกสารตามที่ขอมาใหทางบริษัท และสงผลทําใหวีซาไมผานการพิจณาจาก
สถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินมัดจําใหทาน
ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณี ทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตัว๋ เครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่ งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเป็ นคา
ใชจายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั ้ นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

