


1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก -

2
ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - ปารีส - ลองเรือบาโตมูซ - สะพานอเล็กซาน
เดอรที่ 3 - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคาเดโร - จัตุรัสคองคอรด - ถนนชองเอลิ
เซ - ประตูชัยนโปเลียน - ลานจัตุรัสชารลเดอโกล - โรงโอเปราการนิเยร -
ยานเลอ มาเรส - มหาวิหารซาเครเกอร - พิพิธภัณฑลุฟว - หางแกลเลอร่ี ลา
ฟาแยตต

Ibis Styles
Paris Bercy
Paris, Paris,
France หรือ
เทียบเทา

3 พระราชวังแวรซายส - กลานเดอะควีด - ลิลล - ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน
เมืองลิลค

Ibis Lille
Villeneuve
d'Ascq,
Lille,
France หรือ
เทียบเทา

4
บรูจส - โกรตมารก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส) - หอระฆังแหงบรูจส - ศาลา
วาการเมืองบรูจจ - เกนต - หอระฆังเมืองเกนต - มหาวิหารเกนต - เขตปาเต
อรชอลล - แอนทเวิรป - ตลาดโกรท มารค - ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป -
มหาวิหารแหงแอนทเวิรป - บรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - เมเนเกนพีส -
จัตุรัสแกรนดเพลซ - โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก

Ibis
Brussels
Airport,
Brussel,
Belgium
หรือเทียบเทา

5 โคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน - อัมสเตอดัม - หมูบานกังหันลมซานสคันส -
พิพิธภัณฑกระดาษ

NH
Naarden,
Amsterdam,
Netherland
หรือเทียบเทา

6 ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน -
พิพิธภัณฑแหงชาติอัมสเตอรดัม - หมูบานกีธูรน - ลองเรือชมหมูบานกีธูรน

NH
Naarden,
Amsterdam,
Netherland
หรือเทียบเทา

7 ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล -

8 ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -
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บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน
(ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงให

บริษัทฯทราบใน
วันจองทัวร ท้ังน้ี
เพ่ือประโยชน

ของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการ
ปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

บาย
14.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 6 เคานเตอร M สายการ

บิน Cathay Pacific Airways เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก

17.30 น. นําทานเดินทางสู สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง โดยเท่ียวบินท่ี CX708 ใชเวลาบิน
ประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

ค่ํา
21.30 น. เดินทางถึง สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง เพ่ือเปล่ียนเครื่อง

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตั้งแตปี
1541

เชา
00.05 น. นําทานเดินทางสู สนามบินปารีส ชาลสเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเท่ียวบินท่ี CX261 ใชเวลาบิน

ประมาณ 12 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

่ ่



06.10 น. นําทานเดินทางถึง สนามบินปารีส ชาลสเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5
ชั่วโมง) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

นําทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส (France) เมืองท่ีมีมนตเสนหอันเหลือลน ติด
อันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักทองเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก ท่ีทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา ความบันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ
ทําใหเมืองปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

นําทาน ลองเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล (Bateaux Mouches River Cruise) ท่ีไหลผานใจกลางเมืองปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน เป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ีนาประทับใจ

รอบของการลองเรืออาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถลองเรือได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวท้ังหมด ท้ังน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เป็นสําคัญ*

นําทานผานชม สะพานอเล็กซานเดอรท่ี 3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคงพาดผานแมน้ําแซน เชื่อมตอ
ท้ังสองฝ่ังแมน้ําดานฝ่ังหอไอเฟลกับฝ่ังช็อง เซลีเซเขาดวยกัน โดยไดถูกกลาวขานวาเป็นสะพานท่ีประดับประดาไปดวยงานศิลปะ
ชั้นเลิศ และหรูหราท่ีสุดในเมืองปารีส โดยในปัจจุบันไดขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรแหงประเทศฝรั่งเศส

นําทานถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณท่ีโดดเดนสูงตระหงานคูเมืองปารีส ดวยความสูงถึง
1,063 ฟุต หรือสูงเทากับตึก 81 ชั้น สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1889 ท่ีบริเวณ จัตุรัสทรอคคาเดโร (Trocadéro) สรางขึ้นเพ่ือใชเป็น
สัญลักษณของงานแสดงสินคาโลก ในปี ค.ศ. 1889 (Exposition universelle de Paris de 1889) เพ่ือแสดงถึงความย่ิง
ใหญของประเทศฝรั่งเศส

นําทานผานชมโดยรอบ เมืองปารีส เริ่มจาก ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ท่ีพระเจา
หลุยสท่ี 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส

จากนั้นผานชม ถนนสายโรแมนติก ถนนช็อง เซลีเซ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด ตรงสู ประตูชัย
นโปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟเดอเลตวล (Arc de triomphe de l'Étoile) หรือท่ีรูจักกันในชื่อ ประตูชัยแหงประเทศ
ฝรั่งเศส เป็นอนุสรณสถานท่ีสําคัญในเมืองปารีส ตั้งอยูกลาง จัตุรัสชารล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรือเป็นท่ี
รูจักกันในนาม "จัตุรัสแหงดวงดาว" (Place de l'Étoile)

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) พิเศษ !! เมนูหอยเอสคาโก

นําทานถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ โรงอุปรากรปาแลการนีเย (Palais Garnier) หรือท่ีเรียกกันวา โรงอุปรากรแหงเมืองปารีส
ถือเป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูสสไตลบาโรกท่ีเป็นชิ้นเอกในยุคปลายทศวรรษท่ี 18 การตกแตงแมจะใหความรูสึก
หรูหรา หากก็แฝงไวดวยบรรยากาศภายในมีความลึกลับนาคนหาเสมือนหลงเขามาในบทประพันธเรื่อง Phantom of the
Opera ปัจจุบันยังคงมีการแสดงบัลเลตหรือโอเปราอยู

นําทานเดินทางสู ยานเลอ มาเรส (Le Marais) ท่ีไดรับการเรียกขานวาเป็นยานท่ีเกาแกท่ีสุดในเมืองปารีส ตามทองถนน
และอาคารบานเรือนในละแวกน้ียังคงใหความรูสึกเสมือนฝรั่งเศสในยุคกลาง แมจะยังคงบรรยากาศและความเกาแกไวอยางครบ
ถวน หากก็มีการผสมผสานความเจริญไวอยาลงตัว ไมวาจะเป็น รานอาหารฝรั่งเศสแบบด้ังเดิม รานเบเกอรี่โฮมเมดตกแตง
สวยงามนารัก

นําทานถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือท่ีรูจักกันใน
นาม มหาวิหารพระหฤทัยแหงมงมาทร ตั้งอยูในยานมงมาทร (Montmartre) บนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเมืองปารีส ถึงจะเรียกวา
มหาวิหารหากแตลักษณะคลายกับปราสาทอันโออาสีขาวมากกวา อีกท้ังรูปแบบสถาปัตยกรรมการสรางแบบโรมัน ไบแซนไทน
ท่ีดูวิจิตรบรรจงและมีเอกลักษณแตกตางจากสิ่งกอสรางอ่ืนๆ

นําทานผานชม พิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียง เกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ตัว
อาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แตปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณคาระดับโลกเป็น
จํานวนมาก กวา 35,000 ชิ้น เชน ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of
the Rocks ผลงานอันโดงดังของลีโอนารโด ดาวินชี

นําทานเดินทางสู หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) สวรรคของนักชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชั้นนํารุนใหม
ลาสุด New Collection !! จากท่ัวทุกมุมโลก รวบรวมอยูในหางสรรพสินคาใหญใจกลางเมืองปารีสแหงน้ี หรือทานสามารถ
เลือกซ้ือสินคาของสวิสฯจากราน Bucherer รานดังของประเทศสวิตเซอรแลนด ท่ีมีสาขาเปิดอยูใจกลางเมืองปารีส โดยมีสินคา
มากมาย

ค่ํา
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา

พักท่ี Ibis Styles Paris Bercy Paris, Paris, France หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก

 Ibis Styles Paris Bercy Paris, Paris, France หรือเทียบเทา



บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

เวลาทองถิ่นประเทศฝรั่งเศสชากวาประเทศไทย 5
ชั่วโมง

รอบของการลองเรืออาจเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม กรณีไมสามารถลองเรือได ไมวากรณีใดก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระ

ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ท้ังหมด ท้ังน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึง

หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูท่ีรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส อยู
หางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตู
สําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของ
สายการบินแอรฟรานซดวย

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

เป็นเรือท่ีใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศในการแมน้ํา
แซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส การลองเรือบาโตมูชแตละครั้งจะได
ชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

เป็นสะพานโคงพาดผานแมน้ําแซน เชื่อมตอท้ังสองฝ่ังแมน้ําดานฝ่ังหอไอเฟลกับฝ่ังช็องเซ
ลีเซเขาดวยกัน โดยไดถูกกลาวขานวาเป็นสะพานท่ีประดับประดาไปดวยงานศิลปะชั้นเลิศ
และหรูหราท่ีสุดในปารีส โดยในปัจจุบันไดขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณสถานทาง
ประวัติศาสตรแหงประเทศฝรั่งเศส

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก

จัตุรัสทรอคคาเดโร อยูกลางกรุงปารีส เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟล สามารถ
มองเห็นตัวหอไอเฟลไดท้ังหมดอยางชัดเจน เชิญเดินเลนชมบริเวณลานจัตุรัสคองคอรด
ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูริเริ่มสรางเมืองแวรซายสใหพระเจาหลุยสท่ี14 เป็นจุด
สําคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถเดินเท่ียวชมสถานท่ีนาสนใจรอบๆ ไดอยาง
เพลิดเพลินใจและยังไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมดวย

่ ่



ประโยชนข

อิสระอาหาร
ค่ํา

ตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออก
ตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร ,
ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ี
ของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับ

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 เรียวแหลมขึ้นสูยอดดาน
บนเป็นแทงสี่เหล่ียมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

เป็นถนนสายท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส และเป็นยานการคาท่ีประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซ่ึงถือวาเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในปารีส สองขาง
ทางมีตนเชสตนัตท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับ
การยกยองไปท่ัวโลก เป็นหน่ึงในสุดยอดสถานท่ีสําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัตุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็นท่ีรูจักกันในนาม จัตุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป-เซลิเซส
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหาร
นิรนามอีกดวย

มีอีกชื่อวาจัตุรัสแหงดวงดาว เป็นจัตุรัสในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีถนน 12 สาย
มาบรรจบกันทําใหมีลักษณะเหมือนดวงดาว ตรงกลางของจัตุรัสเป็นท่ีตั้งของประตูชัย
ฝรั่งเศสอีกดวย จัตุรัสชารล เดอ โกลเป็นสวนหน่ึงของแกนกลางอันเกาแก (Axe
historique) อันเล่ืองชื่อ

ตั้งอยูในกรุงปารีสในฝรั่งเศส ท่ีสรางโดย ชารล การนีเย เป็นสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูบา
โรก โรงอุปรากรปาแลการนีเยถือกันวาเป็นงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของยุค

ไดรับขนานนามวาเป็น “เมืองเกาแหงปารีส” ถือเป็นอัญมณีของฝรั่งเศสเท่ีเต็มไปดวย ตึก
โออา แมนชั่น คฤหาสนของคนรํ่ารวย สถานท่ีน่ีบางแหงยังกลายเป็นพิพิธภัณฑสําหรับ
เขาเย่ียมชม ตามทองถนนและอาคารบานเรือนในละแวกน้ียังคงใหความรูสึกเสมือน
ฝรั่งเศสในยุคกลาง แมจะยังคงบรรยากาศและความเกาแกไวอยางครบถวน

มหาวิหารซาเครเกอร เป็นมหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน บนยอดเขามงมาทรท่ีสูงท่ีสุด
ในปารีส ถูกสรางเพ่ืออุทิศใหแดพระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสท่ีเสียชีวิตใน
สงครามกับปรัสเซีย นอกจากน้ียังมีรูปสําริดของโยนออฟอารค (Joan of Arc) ประดับอยู
ท่ีดานหนาของซุมประตูดวย



เปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯ
ทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชา
ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ

สภาพ
อากาศ
ภัย

ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวา
จะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็น
เหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจาก
ทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

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

เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส สถานท่ีแหงน้ีเป็น
สวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี นิยมความหรูหรา ล้ําสมัย ท้ังเสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิตภัณฑตกแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นท่ีน่ีถูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอ่ืนๆเสมอ

เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาชม พระราชวังแวรซายส (Palace of Versailles) สรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสท่ี 14 หากจะ
เรียกพระราชวังแหงน้ีวาสมบูรณแบบท่ีสุดในโลกก็คงไมผิดนัก เน่ืองจากถูกสรางขึ้นดวยหินออนสีขาวท้ังภายในและภายนอก
ตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ท้ังจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ท่ีใชเงินมากมากมายมหาศาลในการสราง
ชมหองตางๆภายในพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง

รอบของการเขาชมอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ท้ังหมด ท้ังน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เป็นสําคัญ

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นําทานเดินทางสู ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมปลอดภาษี กลานเดอควีด (Grain De Cuir Shop) ศูนยรวมสินคาแบ
รนดเนมชั้นนําราคาถูก อาทิเชน Rimowa, Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, Coach, Lancel,
Karl Lagerfeld, Lacoste, Guess

นําทานเดินทางสู เมืองลีล (Lille) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของแควนนอร ปาดกาแล ตั้งอยูทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศฝรั่งเศส (France) ติดกับชายแดนประเทศเบลเย่ียมและใกลกับชายแดนประเทศอังกฤษ
เมืองหลวงแหงน้ีจึงมีกล่ินอายของอังกฤษผสมเบลเย่ียม นอกจากนั้นยังถูกจัดอันดับใหเป็นเมืองหลวงขนาดใหญท่ีสุดอันดับท่ี
4 ของประเทศฝรั่งเศส

นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน (Rue de Bethune) เป็นถนนคนเดินพิเศษท่ีตั้งอยูในใจกลางเมือง อันเป็น
ถนนชอปป้ิงหลักของเมืองลีล มีประวัติอันยาวนาน โดยเริ่มเปิดตัวตั้งแตในปี ค.ศ. 1608 สินคาท่ีน่ีลวนมีแตสินคานาสนใจ โดย
สวนใหญจะเป็นเสื้อผาและสินคาแนวสตรีทเกๆ เทหๆ สินคาแฮนดเมคแบรนดทองถิ่น สินคาศิลปะอารตๆ ของท่ีระลึกและของ
ฝากรวมไปถึงโปสการด

ค่ํา
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา

พักท่ี Ibis Lille Villeneuve d'Ascq, Lille, France หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



พระราชวังแวรซายส รอบของการเขาชมอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชม
ได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถ
คืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี

เน่ืองจาก
เป็นการ

ชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ท้ังหมด ท้ังน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคา เป็นสําคัญ

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

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

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมราคาถูกแหงหน่ึงของฝรั่งเศส ใหทานไดชอปป้ิงกัน
ตามอัธยาศัย

เป็นเมืองท่ีอยูทางเหนือสุดของฝรั่งเศสในเขต French Flanders ลิลลเป็นเมืองท่ีไดรับ
การขนานนามวาเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี 2004

เป็นถนนคนเดินอันเกาแกในเขตเมืองลิลค ถูกสรางขึ้นมาในปี 1608 หลังจากโปรเจกต
การขยายของเมืองลิลคในครั้งท่ี 4 ท่ีน่ีเป็นสวนหน่ึงของยานท่ีเป็นท่ีนิยมจนถึงกลาง
ศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงไดกลายเป็นถนนคนเดินและยานชอปป้ิงอยางในปัจจุบันหลังจากการรื้อ
ถอนกําแพงในยุค 1860 ซ่ึงนอกจากสินคาท่ีวางเรียงรายสองฝ่ังถนนแลว ยังประปรายไป
ดวยดนตรีและการโชวผลงานตางๆ ของศิลปินอิสระใหไดชมกันในบางครั้งดวย

Ibis Lille Villeneuve d'Ascq, Lille, France หรือ
เทียบเทา

เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองบรูจจ (Bruges) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตัวเมืองตั้งอยู
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ทางตอนเหนือของเมืองมีลําน้ําท่ีใชในการคมนาคมรอบๆได ทําใหบรูจจเป็นท่ีรูจัก และ ได
รับการขนาดนามวา "เมืองมรดกโลกเกาแกสีลูกกวาด (World Heritage City, Candy Color) ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็น
มรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2000

้ ้ ่



นําทานเดินทางสู จัตุรัสเดอะมารค (The Markt Square) ตั้งอยูใจกลางเมือง มีท้ังอาคารหนาจ่ัวสีสดสวยงาม หอระฆังสูง
ล่ิว รานคามากมาย ทําใหดูคึกคักอยูตลอดเวลา ตรงกลางจตุรัสมีอนุสาวรียของฮีโรสองคนคือ Pieter de Coninck และ Jan
Breydel ท้ังคูเคยเป็นแคพอคาธรรมดาๆ แตวาไดลุกขึ้นมาตอตานการปกครองของดยุกแหงเบอรกันดีไดสําเร็จ ชาวเมืองจึงรวม
กันสรางอนุสาวรียไวเป็นท่ีระลึกถึงอิสรภาพชวงสั้นๆของเมืองบรูชไว

นําทานผานชม หอคอยแหง เมืองบรูจจ (Belfry of Bruges) หอคอยสูงเดนกลางจัตุรัสบรูชแหงน้ีมีความสูงถึง 83 เมตร
เป็นสัญลักษณแหงอํานาจและอิสรภาพของชาวบรูชในชวงยุคกลาง บนหอคอยเป็นท่ีเก็บระฆังมากถึง 57 ใบ ระฆังใบท่ีมีชื่อ
เสียงท่ีสุดมีชื่อวา Victory Bell มีขนาดกวาง 2 เมตร หนักประมาณหกตัน และ ยังเป็นท่ีตั้งของ ศาลาวาการเมืองบรูจจ
(Town Hall of Bruges) ตัวอาคารมีการตกแตงอยางหรูหรา

นําทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีผสมผสานระหวางสถาปัตยกรรม
สมัยใหมและสถาปัตยกรรมในยุคกลางไดอยางลงตัว ของประเทศเบลเย่ียม ไมวาจะเป็นโบสถ อนุสาวรีย และพิพิธภัณฑ ท่ีไดรับ
การอนุรักษไวเป็นอยางดีตั้งแตสมัยกอน นอกจากน้ีวิวทิวทัศนริมแมน้ําไลย (Leie) และ สเก็ตต (Scheldt) ยังเป็นท่ีกลาวขาน
วาสวยงามราวภาพวาด

นําทานผานชม หอคอย แหงเมืองเกนต (Belfry of Ghent) หอระฆังสูงตระหงานเอกลักษณของเมืองเกนต ถูกสรางขึ้น
ตั้งแตตนศตวรรษท่ี 14 ในสมัยกอนมีจุดประสงคเพ่ือใชในทางศาสนา และเป็นหอสังเกตการณเทานั้น แตตอมาก็ไดมีการปรับ
เปล่ียนใหมีบทบาทสําคัญตอชาวเมืองมากขึ้น ไมวาจะเป็นการตีระฆังเพ่ือประกาศการเปิดตลาด เตือนวามีการโจมตี และเพ่ือบอก
เวลา ซ่ึงเราจะไดยินเสียงระฆังกวา 50 ใบ ดังกองพรอมกัน

นําทานผานชม โบสถเซนตบราโว (St. Bravo's Cathedral) โบสถใหญสําคัญแสนสวยงามของเมือง ไฮไลทสําคัญของ
โบสถก็คือแทนบูชา “Adoration of the Mystic Lamb” ท่ีโดงดังมาก รูปภาพของ Virgin Mary , Christ the King และ
Deesis ถูกวาดไวอยางสวยงาม ท้ังหนาตางกระจกสีสันสวยงามเป็นรูปบุคคลท่ีมีความสําคัญของศาสสนาคริสต

นําทานผานชม ยานเมืองเกา ปาเตอรชอลล (Patershol Old Town) ยานแสนสวยของเมืองเกนต ท่ีคละเคลาไปดวยบาน
พัก รานอาหาร รานคาและรานกาแฟมากมาย คือยานท่ีเกาแกท่ีสุดของเมือง สังเกตไดจากภาพหนาบานของแตละบานก็พอจะ
สัมผัสไดถึงกาลเวลาท่ีผานมายาวนาน

บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา

นําทานเดินทางสู เมืองแอนทเวิรป (Antwerp) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมือง
บรัสเซลส ของประเทศเบลเย่ียม เมืองแอนทเวิรปเป็นท่ีรูจักกันวาเป็นศูนยกลางการคาเพชรระดับโลก เพชรเกือบ 70% มีการ
ซ้ือขายกันท่ีเมืองแหงน้ี นอกจากน้ียังโดดเดนท้ังเรื่องแฟชั่นแนวอาว็อง-การด และสถาปัตยกรรมสไตลโกธิคอีกดวย

นําทานเดินทางสู ตลาดโกรท มารค (Grote Markt) ยานธุรกิจการคาสําคัญของเมือง สามารถเพลิดเพลินไปกับการชอปป้ิง
และแวะชิมขนมหวานแสนอรอยรวมท้ังรานขายช็อคโกแลตท่ีมีชื่อเสียงมากมาย หรือ เลือกน่ังรับประทานอาหารอรอยๆ ตามดวย
การจิบเบียรชิวๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เป็นอีกตัวเลือกท่ีนาสนใจไมแพกัน ความใหญโตของ ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป
(City Hall of Antwerp) ซ่ึงตั้งตระหงานอยูทางทิศตะวันตก

นําทานผานชม โบสถแหงเจาหญิง (Cathedral of Our Lady) เป็นโบสถสไตลโกธิคขนาดใหญท่ีสูงท่ีสุดในประเทศ
เบลเยียม เป็นท่ีเล่ืองลือถึงถึงความงดงามท่ีถูกประดับตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ไมวาจะเป็นตัวโบสถ ซุมประตู รูปป้ัน ทาง
เดิน เรียกไดวาทุกอยางงดงามไรท่ีติ ดานในมีจัดแสดงผลงานศิลปะของปีเตอร พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซ่ึงเป็น
ศิลปินชื่อดัง ชาวแอนทเวิรป ใหผูชื่นชอบศิลปะไดชมกันท่ีโบสถแหงน้ี

นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussels) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศ
เบลเยียม (Belgium) ตั้งอยูในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นประเทศเกาแกท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,000 ปี ประ
เทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยูในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเป็นประเทศท่ีมีคูบาวสาวนิยมมาฮันนีมูน
กันมากท่ีสุด

นําทานถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ อะตอมเมี่ยม (Atomium) อาคารไฮเทคแหงน้ี มีความสูง 330 ฟุต ประกอบดวยวัตุทรงกลม
9 ลูก แตละลูกมีเสนผาศูนยกลางขนาด 18 เมตร รวมน้ําหนักเบ็ดเสร็จแลว 2,400 ตัน ใชเวลา 18 เดือน ในการออกแบบนา
นพอๆกับระยะเวลาการสราง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบงเป็น จุดชมวิว หองอาหาร หองแสดงนิทรรศการ และตรงแกน
กลางใหบริการดวยลิฟทท่ีวากันวาเป็นลิฟทท่ีเร็วท่ีสุดในยุโรป

นําทานถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ รูปป้ันเด็กนอยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส (Manneken Pis) รูปป้ันอันเป็นสัญลักษณของ
เมืองน้ี โดยน้ําจากน้ําพุน้ี ชาวเมืองและชาวตางชาตินิยมด่ืมกันเมื่อมาถึงเมืองบรัสเซลส

นําทานเดินทางสู จัตุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรือท่ีจะเรียกกันอีกอยางวา จัตุรัสแกรนด พาเลส (Grand Palace)
ตั้งอยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เป็นสถานท่ีทองเท่ียวอันดับหน่ึงของประเทศเบลเยียม ไดชื่อวามีความสวยงามมากท่ีสุดของยุโรป
แวดลอมไปดวยอาคารเกาแก สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกวาเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรม
แนวตางๆ ซ่ึงอาคารสวนใหญนั้นจะสรางมาตั้งแตสมัยยุคกลาง

นําทานผานชม โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก (Jacques Sur Coudenberg) ท่ีสรางมาตั้งแตยุคศตวรรษท่ี 18 นอกจาก
น้ีแลวบริเวณแหงน้ีจะมีการจัดงานเทศกาลสําคัญๆตางๆของประเทศเบลเย่ียมอีกดวย ถือไดวาเป็นศูนยกลางของประเทศเลยก็
กลาวได

ค่ํา
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา
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อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Ibis Brussels Airport, Brussel, Belgium หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองบรูจจ เป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีโดงดังเมืองหน่ึงของประเทศเบลเยียม เมืองน้ีถูก
ลอมรอบดวยคูเมืองถึงสองชั้น 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

หอระฆังเกาแก ท่ีมีประวัติอันยาวนาน และมีประติมากรรมท่ีงดงาม ท่ีชื่อวา Madonna &
Child ซ่ึงเป็นประติมากรรมท่ีอยูภายในโบสถพระแมมารีมีลักษณะะเป็นหินออนท่ีมีการ
แกะสลักโดยมิเคลันเจโล ซ่ึงในปัจจุบัน ไดรับการยกยองวาเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชา
วอิตาเล่ียน

เป็นตึกศาลาวาการของเมืองบรูจจท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิชผสมแบบเรเนซองค ตั้ง
อยูบริเวณจัตุรัสของเมือง ถูกสรางขึ้นเมื่อปี 1421 อาคารไดรับการตกแตงอยางหรูหรา
ดวยหนาตางแบบโกธิค มีหอคอยรูปป้ัน นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑท่ีชั้นลางซ่ึงมีหนาตาง
ยาวท่ีมีละเอียดซับซอน

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอรตะวันออกในบริเวณเฟลม
มิชของประเทศเบลเยียม เดิมตัวเมืองเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานท่ีปากแมน้ําสเกลตและแมน้ํา
ลูส ในยุคกลางเกนตเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดและมั่งค่ังท่ีสุดในตอนเหนือของยุโรป ใน
ปัจจุบันเป็นเมืองทาและเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยเกนต

เป็นหอระฆังประจําเมืองเกนตท่ีตั้งสูงตระหงานถึง 91 เมตร ท่ีถือเป็นหอระฆังท่ีสูงท่ีสุด
ในเบลเย่ียม ซ่ึงตั้งเป็นจุดเดนของเสนขอบฟาในเมือง

Ibis Brussels Airport, Brussel, Belgium หรือเทียบ
เทา

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร
ของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ
(Cologne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ

2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน และเป็นเมืองใหญอันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ศูนยกลางทางการ
คา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ท้ังยังเป็นแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ



เป็นมหาวิหารประจําเมืองเกนต ท่ีตั้งอยูในศูนยกลางประวัติศาสตรของเมือง มหาวิหาร
แหงน้ีสืบอายุยอนกลับไปไดถึงศตวรรษท่ี 10 ท่ีน่ีมีความโดดเดนคือเป็นมหาวิหารสไตล
โกธิคท่ีมีหอหลักดานหนาซ่ึงมีความสูงถึง 89 เมตร ท่ีสําคัญอีกสวนคือแทนบูชา
“Adoration of the Mystic Lamb” ท่ีโดงดังมาก รูปภาพของ Virgin Mary, Christ
the King และ Deesis ถูกวาดไวอยางสวยงาม

เป็นเขตเมืองเกาท่ีสวยงามและแสนสบายของเมืองเกนต เขตน้ีเป็นท่ีท่ีไมอนุญาตใหยาน
พาหนะใดๆ เขาไป ดังนั้นจึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับการเดินเลนชมบรรยากาศอัน
สบาย ท่ีน่ีมีความโดดเดนในสวนของถนนแบบตรอกซอกซอยท่ีปูดวยหินแบบยุคกลาง ท้ัง
ยังเป็นท่ีตั้งของรานคา คาเฟ หอศิลป และมีรานอาหารหลายแหง

เป็นเมืองในประเทศเบลเยียมและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดแอนตเวิรปในฟลานเดอส
หน่ึงในสามบริเวณของเบลเยียม แอนตเวิรปเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญมานานในกลุม
ประเทศแผนดินตํ่าของท้ังทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะกอนการการปลน
เมืองแอนตเวิรปของการลุกฮือของชาวดัตช ระหวางสงครามแปดสิบปี เมืองแอนตเวิรปตั้ง
อยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําสเกลต ท่ีเชื่อมกับทะเลเหนือท่ีปากน้ําเวสเทิรนสเกลต

ตลาดโกรท มารค (Grote Markt) ประเทศเบลเย่ียม ยานธุรกิจการคาสําคัญของเมือง
สามารถเพลิดเพลินไปกับการชอปป้ิงและแวะชิมขนมหวานแสนอรอยรวมท้ังรานขายช็อค
โกแลตท่ีมีชื่อเสียงมากมาย

ศาลาวาการแหงน้ีตั้งอยูทางฝ่ังตะวันตกของตลาดโกรทของเมืองแอนทเวิรป อาคารยุคเรอ
เนซองสแหงน้ีสรางขึ้นระหวางปีค. ศ. 1561 ถึง 1565 หลังจากการออกแบบของคอรเน
ลิสฟลอริสเดอวิวททและสถาปนิกและศิลปินคนอ่ืนๆ ท่ีน่ีเป็นอีกท่ีท่ีถูกจารึกไวในรายการ
มรดกโลกของยูเนสโก

เป็นมหาวิหารท่ีอวดความงดงามของวิหารแบบโกธิกท่ีใหญสุดในเบลเยียม ดานในมีภาพ
วาดของรูเบนสท่ีประดับอยู มองอยางคนไมประสีประสาเรื่องศิลปะ ยังเห็นความงดงาม
ของภาพ เห็นบางคนอินจัด ยืนน่ิงไมไหวติงเหมือนถูกรูเบนสสะกดจิต

นําทานถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองโค
โลญ (Cologne Cathedral) เริ่มกอสรางตั้งแตปี 1248
แตมีปัญหาใหตองหยุดพักการกอสรางไป จึงตองใชเวลา
กวา 600 ปีจึงสรางเสร็จสมบูรณ และสรางเสร็จในปี
1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสตศาสนา
โรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารท่ีใหญและสูงท่ีสุดในโลกใน
สมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธิก เป็นหอคอย
แฝดสูง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร

บาย



เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเย่ียมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็นสถาน
ท่ีพักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางท่ีปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ท่ีมีความเป็นสากล

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

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปัสสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

เป็นจตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรป เป็นกลุมอาคารท่ีสรางดวยสถาปัตยกรรมท้ังบาโรค
โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานท่ีซ่ึงยูเนสโก ยกยองใหเป็นมรดกโลกตั้งแตปี ค.ศ.1983

เป็นโบสถนีโอคลาสสิกตั้งอยูในจัตุรัสประวัติศาสตรของ Place Royale ในใจกลางกรุง
บรัสเซลส ประเทศเบลเยียม สรางมาตั้งแตยุคศตวรรษท่ี 18 บริเวณแหงน้ีจะมีการจัดงาน
เทศกาลสําคัญๆตางๆของประเทศเบลเย่ียม ท่ีน่ีถือไดวาเป็นศูนยกลางของประเทศเลยก็
กลาวได

บริการ
อาหารกลางวัน

ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นําทานเดินทางสู เมือง
อัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใช

เวลาเดินทางประมาณ
3 ชั่วโมง) เมืองหลวง
ของ ประเทศ
เนเธอรแลนด

(Netherlands) ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเติล (Amstel) เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบันเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของ
ประเทศเนเธอรแลนด เป็นเมืองศูนยกลางทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญแหงหน่ึงของทวีปยุโรป โดยเฉพาะชวงคริสตศตวรรษท่ี 17
ซ่ึงเป็นชวงยุคทองของเนเธอรแลนด

นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม ซานส สคันส (Zaanse Schans) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑเปิดของประเทศเนเธอรแลนด ทานสามารถเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวดัตช ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหง ในงาน
อุตสาหกรรมมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17-18 โดยทําหนาท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด นอกจากน้ีภายในหมูบานแหงน้ียังมี
พิพิธภัณฑท่ีนาสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑเบเกอรี่ ชีสฟารม นาฬิกา รานขายเครื่องกาแฟ

ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

พักท่ี NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



เมืองโคโลญจนเป็นท่ีมาของน้ําหอมชนิดหน่ึงท่ีเรียกวาออดิโคโลญจน ท้ังน้ีเพราะผูผลิต
น้ําหอมชนิดน้ีตั้งอยูในเมืองน้ี เสนหของโคโลญจนท่ีพิเศษสุดกวาเมืองใด ๆ ในเยอรมนี
คือ เทศกาลคานิวาล เทศกาลน้ีเริ่มขึ้นในวันท่ี 11 เดือน 11 เวลา 11 นาฬิกา 11 นาที
และ 11 วินาที ของทุกปี แลวจะดําเนินตอไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ชวงเวลาดัง
กลาวท้ังเมืองจะมีการแสดงดนตรี วงโยธวาทิต การประกวดเตนรําของชุมชนตาง ๆ การ
แตงกายแบบแฟนซี ขบวนแห การด่ืมกินและสรวลเสเฮฮากันอยางสุดเหว่ียง

เป็นมหาวิหารคริสตโรมันคาทอลิกท่ีสําคัญในเมืองโคโลญ เป็นสถานท่ีประทับของอารช
บิชอปแหงโคโลญ สถานท่ีน่ีมีชื่อเสียงในฐานะเป็นท่ีศาสนสถานนิกายเยอรมันคาทอลิก
สถานท่ีแหงสรางขึ้นมาเพ่ือเป็นสถานท่ีประพิธีกรรมของสามมหากษัตริยแหงจักรพรรดิ
โรมันอันศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นสถานท่ีเก็บหีบสามกษัตริยไว ณ ท่ีแหงน้ีดวย ปัจจุบันเป็น
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองแหงน้ี มีผูเย่ียมชมราวๆ 20,000 คนตอวัน

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

เป็นเมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล (Amstel) ท่ีน่ีรายลอมไป
ดวยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับบรรยากาศ
แสนโรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ เพราะ
อัมสเตอรดัมถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ท่ีผูมาเยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุก
แหง

หมูบานกังหันลม ทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม มีการอนุรักษกังหันลม และบาน
เรือนด้ังเดิมของฮอลแลนด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเปิดใหเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของ
ชาวดัชต ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17-18 โดยทํา
หนาท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม

พิพิธภัณฑกระดาษ เป็นผลิตภัณฑท่ีทํามาจากกระดาษ จากนั้นอิสระใหทานเดินเลนชอป
ป้ิงสินคาของท่ีระลึกกระดาษ เป็นของฝากแดคนทางบาน ดานในจะมีสิ่งของท่ีทําจาก
กลองกระดาษ อาทิ เชน เกาอ้ี ในรานก็ทําจากกระดาษ เชนกัน ใหทานไดชมพิพิธภัณฑ
กระดาษตามอัธยาศัย

รับ

ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน
 NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรือเทียบ
เทา

เชา

บริการ
อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน ลองเรือหลังคากระจก
(Lover Boat) เพ่ือชมบานเรือน และ
วิถีชีวิตความเป็นอยูแบบชาวดัตชท่ี

สรางมาตั้งแต
ศตวรรษท่ี 17 มี
เอกลักษณพิเศษจะ
เป็นอาคารทรงแคบท่ีมี
ตะขออยูชั้นบนสุด

ของอาคาร เอาไวสําหรับขนเฟอรนิเจอรเขาบาน ระหวางลองเรือผานบานเรือนแพท่ีอยูริมคลองท่ีมีอยูมากถึง 2,500 หลัง แลวไป
ชมเขตท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองอัมสเตอดัม ชมตึกรามบานชองท่ีตั้งอยูริมคลองอันมีเอกลักษณท่ีสวยงามแปลกตา

รอบของการลองเรืออาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีท่ีเรือไมสามารถลองได ไมวากรณีใดก็ตาม เชน สภาพภูมิ
อากาศไมเอ้ืออํานวย เรือปิดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวา

่ ่ ้ ้ ้



รอบของการลองเรืออาจเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม กรณีท่ีเรือไมสามารถลองได ไมวากรณีใดก็ตาม
เชน สภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย เรือปิดใหบริการ
กะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี
เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผู
แทนเรียบรอยแลวท้ังหมด ท้ังน้ีทาง
บริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน ไมรวม คาบัตรเขาชม โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน ประมาณ 25 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเป็น
เงินไทย ประมาณ 875 บาท (THB.) ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของบัตร ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ

สวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวท้ังหมด ท้ังน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคา เป็นสําคัญ

นําทานเดินทางสู สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู
ชํานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเป็นอัญมณีท่ีมีคาท่ีสุด มีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก ดวยผลงานท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก คือ
ฝีมือการเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โคอินอร” ของสมเด็จพระราชินี อลิซาเบธแหงประเทศอังกฤษ ก็เป็น
ผลงานจากท่ีน่ี

นําทานถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน (Heineken Experience) ตนกําเนิดของเบียรไฮเนเกนอยูท่ี
เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด กอตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเกนเป็นบริษัทผลิตเบียรรายใหญท่ีสุดอันดับ
3 ของโลก เป็นเบียรท่ีมีคุณภาพและรสชาติดีท่ีสุด การันตีดวยรางวัลมากมาย ตอมาโรงงานผลิตเบียรไฮเนเกนไดปิดตัวลง และ
ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑใหนักทองเท่ียวไดเย่ียมชมแทน

ไมรวม คาบัตรเขาชม โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน ประมาณ 25 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ประมาณ 875 บาท
(THB.) ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของบัตร ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ

นําทานถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม (Rijksmuseum) สถานท่ีท่ีรวบรวมงานศิลปะของ
จิตรกรชาวดัตชท่ีใหญท่ีสุดในโลก เปิดใหนักทองเท่ียวเขาเย่ียมชมมานานนับ 10 ปีแลว มีจัดแสดงผลงานของเหลาจิตรกร
มากมาย เชน ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ Johannes Vermeer ซ่ึงมีมากกวา 8,000 ผลงาน

ไมรวม คาบัตรเขาชม พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ประมาณ
630 บาท (THB.) ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของบัตร หากมีเวลา ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ

บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา

นําทานเดินทางสู หมูบานกีธูรน (Giethoorn) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) หมูบานในฝันท่ีปราศจากถนน
ของประเทศเนเธอรแลนด ใชการโดยสารผานทางเรือบนคลองรอบหมูบานเทานั้น มีชื่อเสียงเป็นท่ีรูจักกันดีในฐานะ " เวนิส
แหงเนเธอรแลนด (Venice of Netherland) " จากการท่ีเป็นหมูบานปราศจากถนน แตตองเดินทางผานคลองซ่ึงมีความยาว
ราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพ่ือใชเป็นทางเดินติดตอกัน

นําทาน ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมูบานกีธูรน (Giethoorn Boat) (ใชเวลาลองเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1
ชั่วโมง)

กรณีท่ีเรือไมสามารถลองได ไมวากรณีใดก็ตาม เชน สภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย เรือปิดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการ
ชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวท้ังหมด

ค่ํา
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา

พักท่ี NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเรือหลังคากระจก ท่ีจะลองไปตามลําคลองของแมน้ําอัมสเทล ใหไดเห็นบานเรือน
แบบชาวดัชตท่ีสรางมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมี
ตะขออยูชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบานระหวางเสนทางลองเรือผาน
บานเรือท่ีจอดอยูริมคลองท่ีมีอยูมากถึง 2,500 หลัง

สถาบันเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิตการเจียระไน
เพชร ท่ีมีชื่อเสียงของโลก

NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรือเทียบ
เทา



พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม ไม
รวม คาบัตรเขาชม พิพิธภัณฑแหงชาติ เมือง
อัมสเตอรดัม ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) หรือ
คํานวณเป็นเงินไทย ประมาณ 630 บาท
(THB.) ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของบัตร หากมี
เวลา ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา
และ สถานการณ

กรณี
ท่ีเรือไม

สามารถลองได ไมวากรณีใดก็ตาม
เชน สภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย
เรือปิดใหบริการกะทันหันโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวน

ใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวท้ังหมด

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

เบียรไฮเนเกน เชื่อวาทุกคนตองรูจัก ตนกําเนิดของเบียรไฮเนเกนอยูท่ีเมืองอัมสเตอรดัม
ประเทศเนเธอรแลนดน่ีเอง กอตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเกนเป็นบริษัทผลิต
เบียรรายใหญท่ีสุดอันดับ 3 ของโลก เป็นเบียรท่ีมีคุณภาพและรสชาติดีท่ีสุด การันตีดวย
รางวัลมากมาย ตอมา โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกนไดปิดตัวลง และถูกดัดแปลงเป็น
พิพิธภัณฑใหนักทองเท่ียวไดเย่ียมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัติตั้งแตกอตั้งโรง
เบียรแหงน้ีขึ้นมา ขั้นตอนการผลิตเบียรและยังเปิดใหนักทองเท่ียวสามารถล้ิมลองรสชาติ
ของเบียรไดอีกดวย

พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม (Rijksmuseum) มีตัวอักษร “I amsterdam”
ผูคน เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดัตชท่ีใหญท่ีสุดในโลก เปิดใหนัก
ทองเท่ียวเขาเย่ียมชมมานานนับ 10 ปีแลว มีจัดแสดงผลงานของเหลาจิตรกรมากมาย
เชน ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ Johannes Vermeer ซ่ึงมีมากกวา
8,000 ผลงาน

ชมเมืองท่ีไดรับฉายาวา เวนิสแหงเนเธอรแลนด " เมืองเล็กๆท่ีมีผูคนอาศัยอยูประมาณ
2,600 คน เป็นหมูบานท่ีปราศจากถนนหมูบานท่ีเต็มไปดวยคลอง ทะเลสาบ จึงทําให
ปราศจากมลพิษ ผูคนในหมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองท่ีมี
ความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร

นําทานลองเรือชมหมูบานกีธูรน เพลิดเพลินกับบรรยกาศของ หมูบานunseen แหง
เนเธอรแลนด หมูบานท่ีปราศจากถนนสักสาย ซ่ึงจะมีลําคลองลอมรอบหมูบาน การ
คมนาคมยังคงใชการสัญจรทางน้ําด่ังเชนในอดีต อสิระใหทานเท่ียวชมหมูบานแหงน้ี
พรอมเก็บภาพความประทับใจ

เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สนามบินอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืน
ภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร

บาย
13.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง โดย สายการบิน Cathay Pacific เท่ียว

บินท่ี CX270 ใชเวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋ว
เครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจา
หนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไม
แจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ
โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือ

ประโยชนของตัว
ทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการ
ปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชา
ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การ

จราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะ
ดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมนั้นโดงดังมานานในฐานะสนามบินใหญ
และสําคัญของยุโรป ปีท่ีแลวรองรับผูโดยสารมากกวา 45 ลานคน แตก็เชนเดียวกับสนาม
บินอ่ืนๆท่ีมักเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงเจาหนาท่ีหอควบคุมการบินบางคนเปิดเผยวาใชวานักบินทุก
คนจะยอมทําตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีหอควบคุมการบิน

เชา
06.10 น. เดินทางถึง สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง ** เพ่ือเปล่ียนเครื่อง

08.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี
CX705 ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

10.00 น.นําทานเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตั้งแตปี
1541

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีท่ีทานถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝ่ังประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง)
ขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวนใดสวนหน่ึง

3. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวท้ังหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวา
บางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบาง
สวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ
หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึ้น

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติ
เทานั้น

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

11. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

12. คณะทัวรน้ี เป็นการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็นตองทองเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการ
สวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม

13. กรณีลูกคาท่ีจองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร (วันท่ี
หน่ึง) ทานจําเป็นจะตองมารอคณะเทานั้น ทางบริษัทไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีท่ีไฟลทของทานถึงชากวา
คณะ และ ยืนยันเดินทาง ทานจําเป็นจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานท่ีทองเท่ียวท่ีคณะอยูในเวลานั้นๆ กรณีน้ี จะมีคา
ใชจายเพ่ิม ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายท่ีใชในการเดินทางดวยตนเองท้ังหมดเทานั้น ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเท่ียวเมือง หรือ สถานท่ีทองเท่ียวใดๆ สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวท้ังหมด

14. รูปภาพในรายการทัวร ใชเพ่ือประกอบการโฆษณาเทานั้น 

15. ดานตรวจคนเขาเมือง ไมอนุญาตใหบุคคลท่ีมีคดีความ คําสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีท่ีเคย
รับรอง หรือ ค้ําประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองใหตรวจสอบสถานะของตนเองท่ีกระทรวงการตางประเทศ หากทานถูก
ปฏิเสธการเดินทางออกนอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงไดทุกกรณี

16. สําหรับผูเดินทางท่ีตั้งครรภ จําเป็นตองปรึกษาแพทย เพ่ือตรวจสอบอายุครรภท่ีแนนอน กับ วันท่ีเดินทางจริง และหากเดิน
ทางได ทานจําเป็นจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทยยืนยันใหเดินทางได และแจงรายละเอียดของอายุครรภท่ีชัดเจน ตามกฎของ
สายการบิน สวนใหญ หากอายุครรภเกิน 28 สัปดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเครื่องบินไดทุกกรณี หากทานตั้งครรภและไมแจงให
สายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิป์ฏิเสธไมใหทานเดินทาง



1. นักทองเท่ียว กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 60 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท และคา
ธรรมเนียมย่ืนวีซา ทานละ ประมาณ 3,500 บาท รวมเป็น ทานละ 23,500 บาท (กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง
หรือ หลายครั้ง (Multiple) ท่ียังไมหมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศในกลุม
เชงเกนตามวัตถุประสงคท่ีวีซาเชงเกนฉบับนั้นๆออก เรียบรอยแลว ใหทานชําระเฉพาะเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท) ตัวอยางเชน
ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม
ไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามา
ใหมอีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการใหสิทธิลู์กคารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน
และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2. นักทองเท่ียว กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูก
ปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทางบริษัทไมไดรับ
เงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร
นั้นๆทันที

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไมสามารถเล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ
อัพเกรดได

คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Cathay Pacific อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลง
ใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก.

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple
วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน ถายรูปเป็นท่ีระลึก หรือ ผานชม ท้ังน้ีขึ้น
อยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกครั้ง    

คาอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ
 

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถาม
อัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาทิปรวมตลอดการเดินทางท้ังหมด ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวม
ไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน

คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียว ประเทศฝรั่งเศส ทานละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (ชําระพรอมเงินมัดจํา)
 



ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ
1. ผูสมัครทุกทาน จําเป็นตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอยางนอย (ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี)
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเป็นสําคัญ 

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเป็นผูไดรับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทาง
สถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทานั้น หากทานไมสะดวกมาดําเนินการย่ืนวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเป็นตองใช
หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซ่ึงอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซ่ึงอาจทําใหใหมีผลตอการ
พิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาท่ีสถานทูต) ทานจําเป็นจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง
หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาท่ีทานสะดวกจะย่ืนวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกครั้ง หากมีคิวย่ืนวาง
ชวงท่ีทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีท่ีสุดท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเป็นกรณีพิเศษ แตท้ังน้ี การนัดหมายแบบกรณี
พิเศษตางๆ จําเป็นตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซ้ือ

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น 

3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ 

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมท้ังหมด ** ประเทศท่ีทานสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได
ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทานั้น 

** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการ
เปล่ียนแปลง **

4. กรณีท่ีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได จําเป็นตองย่ืนกอน หรือ หลังคณะ เพราะตองใชหนังสือเดินทางในชวงท่ีทางบริษัท
จะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอย่ืนวีซา (โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเป็นอยางนอย หรือ อาจเร็วกวานั้น) และหาก
เกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงท้ังหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะ
ตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการย่ืน
วีซาหลังคณะ และหรือ กรณีท่ีทานตองการย่ืนกอนคณะ แตคณะท่ีทานเดินทาง ยังไมปิด อยูระหวางการขาย ยังไมคอนเฟิรมออกเดิน
ทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรม
การทองเท่ียวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเป็นตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายท่ีสุดคณะไมสามารถเดินทางได
ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี 

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติท่ัวไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวง
นั้นๆ ซ่ึงหากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ท่ีมีผูสมัครเป็นจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ)

6. หลังจากท่ีผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ดังนั้นหากทานมีความจําเป็นในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจา
หนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีท่ีตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน
ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทานจําเป็นตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคา
ธรรมเนียม และ คาบริการใหมท้ังหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาท่ีเหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเป็นสําคัญกอนดําเนินการ

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ท่ียังไมหมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือ
ในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคท่ีวีซาเชงเกนฉบับนั้นๆออก และตองการใชเดิน
ทางทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซานั้นถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานัก
ประเทศนั้นๆมากท่ีสุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง หากไมเป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง 

8. กรณีท่ีทานมีวีซาประเทศปลายทางท่ีสามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเป็นจะตองเป็นวีซาชนิดทองเท่ียวเทานั้น
โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปัจจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดท่ีอนุมัติโดยระบุวัน
ท่ีสามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดท่ีอนุมัติในหนาวีซา ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสง
หนาวีซาและหนาท่ีมีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอง หากไมเป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาท
เตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง
และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร ใน
กรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูก
ระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซ่ึงขอใหทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือ
ใหการย่ืนคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเป็นสําคัญ

่ ่



11. การท่ีวีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆไดท้ังสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิท์างการทูตคุมครองอยู

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการท่ีจําเป็นตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศท่ีออกจากสํานักงานเขต
หรือ อําเภอ ท่ีอาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับย่ืนคํารองขอวีซา หรือ สถาน
ทูตตองการ เอกสารท่ีแปลเรียบรอย จําเป็นจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุลเทานั้น ซ่ึงจะมีคาใชจายเพ่ิม
ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี จําเป็นท่ีสุด สําหรับเด็กท่ีอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา
(เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี ลูกคาจําเป็นตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเป็นตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดี
อํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ 

13. กรณีลูกคาท่ีจองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ทานจําเป็นจะตองเตรี
ยมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันท่ีทานเดินทาง ไป และ กลับ เพ่ือใชในการประกอบการย่ืนขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ
บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถย่ืนขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเป็นจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใช
จายเพ่ิมเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายย่ืนขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเป็นเป็นจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวน
หน่ึงดวยตนเองท้ังหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวันนัดหมายเพ่ือย่ืนขอวีซา ทานไมสามารถย่ืนขอได ไมวากรณใดก็ตาม
ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกท้ังหมด 

14. กรณีท่ีทานมีแผนการเดินทางท่ีจะเดินทางไปยังกลุมประเทศเชงเกนตอจากคณะน้ี และ ทานมีความประสงคขอวีซาเชงเกนให
ครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดทาย ทานจําเป็นตองแจงกับเจาหนาท่ีใหทราบตั้งแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถึงแผนกวีซาท่ีชวย
อํานวยความสะดวกใหกับทานอีกครั้ง กอนตั้งแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบิน จําเป็น
จะตองเรียบรอยโดยสมบูรณตั้งแตขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพ่ือเตรียมกรอกแบบฟอรมใหถูกตอง ครอบคลุม และ บางกรณี บาง
ประเทศ ทานจะไมสามารถย่ืนขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเป็นจะตองยอมรับเงื่อนไข (ขอ 3) และ หากมีคาใชจายเพ่ิม
เติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายย่ืนขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเป็นเป็นจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวย
ตนเองท้ังหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวันนัดหมายเพ่ือย่ืนขอวีซา ทานไมสามารถย่ืนขอได ไมวากรณีใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกท้ังหมด

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศฝรั่งเศส
1. หนังสือเดินทางเลมปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา

2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมูเทานั้น)

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเป็นพ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน
3 เดือน ไมซ้ํากับวีซาประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดรับ เทานั้น หามใสคอนแทคเลนส ท้ังชนิดมีสี และ ชนิดใส

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน
3.1 กรณีเป็นเจาของกิจการบริษัท / รานคา : หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน)

/ หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน เงินเดือน โดยจดหมายรับรองการทํางาน
ใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไมจําเป็นตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย)
จดหมายจะตองออกจากองคกรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ท่ีอยู และเบอรติดตออยางชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ

3.3 กรณีท่ีเป็นขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เป็นภาษาอังกฤษ

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาท่ีการงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถ
เขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได แตท้ังน้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรับย่ืนเทานั้น 

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ 

** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา จดหมายตองเป็นภาษาอังกฤษและตอง
สะกด ชื่อ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง เทานั้น กรณีไมถูกตองเจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได **

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานั้น กรุณาจัดเตรียมดังน้ี
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน 

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา **

** ผูท่ีประกอบอาชีพ มีหนาท่ีการงาน จําเป็นจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใชประกอบการพิจารณาได แตไม
สามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซ่ึงหากมีแตบัญชีบริษัท เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได **

5. สําเนาทะเบียนบาน

6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)

7. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถามี)

8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณ)

่ ่



** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คน
ใดคนหน่ึง

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขต
หรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝายใดฝายหน่ึง

- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา

- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร

** กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเป็นตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น บิดา , มารดา , บุตร , พ่ี , นอง , สามี ,
ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส จําเป็นตองแนบสําเนามาดวย และจําเป็นตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี **

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น โดยระบุชื่อเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยัน
รับรองใหกับผูถูกรับรอง จําเป็นตองออกมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ใหถูกตอง
ตามหนาหนังสือเดินทาง **

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา **

** จําเป็นตองใชท้ังผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเป็นไปตามเงื่อนไข เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได **

** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเป็นบัญชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน
**

- เอกสารเพ่ืออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร

อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท 

อัตราน้ี ไมรวม คาทิปรวมตลอดการเดินทางท้ังหมด ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,100
บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได
ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน **

อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียว ประเทศฝรั่งเศส ทานละ ประมาณ 3,500 บาท (ชําระพรอมเงิน
มัดจํา)

สําหรับการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ จําเป็นตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพ่ือ ใชเวลาพิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ
(บางกรณีสวนใหญ อาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไม
สามารถขออนุญาตใชหนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม (ดึงเลมออกมาใชระหวางกระบวนการพิจารณา) หากจําเป็น
สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เป็นอยางนอย ในลําดับตอไป
จากนั้นระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับย่ืนวีซาครั้งใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี
และ หากทานใหทางบริษัทดําเนินการขอวีซาให รวมไปถึง กรณีท่ีทานขอเอกสารจากทางบริษัทไปเพ่ือดําเนินการขอวีซาดวยตนเอง
และทานไดรับวีซาเรียบรอย ทานจะไมสามารถยกเลิกทัวรไดทุกกรณี ไมวาระยะเวลาคงเหลือ จะมากกวา 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม 

หากทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ
ออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

อัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบ
ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตาม
ความตองการ) 

กรณีผูเดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อใด
มื้อหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะ
มีขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเป็นไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เทานั้น
กรณีท่ีทานมีความประสงคท่ีจะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนน้ีดวยตนเอง 

่ ่



รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปิดทําการในวันอาทิตย หากมีโปรแกรมท่ีสถานท่ีดังกลาวตรงกับวันอาทิตย
ทางบริษัทอาจจําเป็นตองปรับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปล่ียนได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใดเป็นการทดแทนไดทุกกรณี เน่ืองจากเงื่อนไขของบัตรโดยสาร และ ชวงวันเดิน
ทางท่ีจะตองเป็นไปตามกําหนดการเทานั้น 

การเดินทางทองเท่ียวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเป็นจะตองเดินเทาเพ่ือเขาถึงสถานท่ีบางจุด และ อาจเป็นระยะทางท่ีคอนขางไกล
จากจุดท่ีรถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย และ อุปกรณ เชน รองเทาท่ีสามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสําหรับ
การเดินทาง เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถึงผูเดินทางสูงอายุ และ ผูโดยสารท่ีใชรถเข็น ทานจําเป็นจะตองมีผูรวมเดิน
ทางดวย เพ่ือคอยดูแลเป็นพิเศษเอง และสถานท่ีบางจุด ทานอาจไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม
สามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใดเป็นการทดแทนไดทุกกรณี 

ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ท้ังหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2

ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพัก เป็น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้นจากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยายท่ีพักเป็นเมืองใกลเคียงเป็นการทดแทน 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ท่ีทานควรทราบ
1. เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ัง

บนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากท่ีสุด ใหลูกคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุดเทาท่ี
จะสามารถทําได

2. กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจงลวงหนากอนเดินทาง
กะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมท่ีตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทานทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจํา
ชาติของแตละสายการบินท่ีกําลังใหบริการทานอยู
 

1. กรณีนักทองเท่ียว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิก
การจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

2. กรณีนักทองเท่ียว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล
ล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรก
ของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไข
การคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวัน
ใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน **

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวา
กําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด **

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาใชจายท้ังหมด

** ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว
เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน **

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม  

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
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ประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ี
จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะให
บริการและดําเนินการตอไป

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตรโดยสารบางสวน สวนใด
สวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็น
อยางนอย

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


