


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินโดฮา	-	สนามบินแฟรงคเฟิรต	-	เมืองเซนตกอร	-	เมือง
เซนตกอร	-	บ็อบพารด	-	เมืองโคโลญ	-	มหาวิหารโคโลญจน

ที่พัก	LEONARDO
KOELN	HOTEL
COLOGNE	หรือเทียบ
เทา

3 อัมสเตอดัม	(Amsterdam)	-	ลองเรือกระจก	-	จัตุรัสดัมสแควร	-
ถนนคนเดิน	Nieuwedijk-Kalverstraat

ที่พัก	NH
AMSTERDAM
SCHIPHOL	AIPPORT
หรือเทียบเทา

4 หมูบานกังหันลมซานสคันส	-	กรุงบรัสเซลล	-	จัตุรัสแกรนดเพล
ซ

ที่พัก	RAMADA
BRUSSELS	WOLUWE
หรือเทียบเทา

5 มหานครปารีส	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนนชองเอลิเซ	-	จัตุรัส
คองคอรด	-	หอไอเฟล

พักที่	APPART’	CITY
CONFORT	PARIS
VELIZY	หรือเทียบเทา

6 พระราชวังแวรซายส	-	ลองเรือ
พักที่	APPART’	CITY
CONFORT	PARIS
VELIZY	หรือเทียบเทา

7 หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่	ลาฟาแยตต	-	สนามบินชารลเดอ
โกลล	หรือ	สนามบินปารีส

8 สนามบินโดฮา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

3	ก.ค.	60	-	10	ก.ค.	60 55,999	บาท 55,999	บาท 53,999	บาท 8,500	บาท

17	ก.ค.	60	-	24	ก.ค.	60 55,999	บาท 55,999	บาท 53,999	บาท 8,500	บาท

7	ส.ค.	60	-	14	ส.ค.	60 52,999	บาท 52,999	บาท 50,999	บาท 8,500	บาท

21	ส.ค.	60	-	28	ส.ค.	60 52,999	บาท 52,999	บาท 50,999	บาท 8,500	บาท

17	ก.ย.	60	-	24	ก.ย.	60 49,555	บาท 49,555	บาท 47,555	บาท 8,500	บาท

21	ก.ย.	60	-	28	ก.ย.	60 48,555	บาท 48,555	บาท 46,555	บาท 8,500	บาท

26	ก.ย.	60	-	3	ต.ค.	60 49,555	บาท 49,555	บาท 47,555	บาท 8,500	บาท

2	ต.ค.	60	-	9	ต.ค.	60 55,999	บาท 55,999	บาท 53,999	บาท 8,500	บาท

9	ต.ค.	60	-	16	ต.ค.	60 55,999	บาท 55,999	บาท 53,999	บาท 8,500	บาท

16	ต.ค.	60	-	23	ต.ค.	60 59,999	บาท 59,999	บาท 57,999	บาท 8,500	บาท

23	ต.ค.	60	-	30	ต.ค.	60 59,999	บาท 59,999	บาท 57,999	บาท 8,500	บาท



17:00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยาน	สุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชั้น	4	ประตูทางเขา	8
เคานเตอร	Q	สายการบิน	QATAR	AIRWAYS	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ
21:15	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยาน	โดฮา	ประเทศกาตาร	โดยเที่ยวบินที่	QR833

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

00:05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยาน	โดฮา	ประเทศกาตาร	(เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
01:30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงแฟรงคเฟิรต	ประเทศเยอรมนี	โดยสายการบิน	QATAR	AIRWAYS	เที่ยวบินที่

QR069

07:05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยาน	กรุงแฟรงคเฟิรต	ประเทศเยอรมนี	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานเดินทางสู	เมืองเซนตกอร	St.Goar	เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ	นําทานขึน้เรือเพื่อ	ลองเรือแมน้ําไรน

Rhine	River	ระหวางลองเรือทานจะไดผอนคลายไปกับวิวทิวทัศนริมฝ่ังแมน้ําไรน	ชมเมืองเล็กๆ	ที่มีชื่อเสียง
จากบทกวีของ	HEINRICH	HEINE	เป็นเมืองที่ไดรับการดูแลรักษาอยางดีเยี่ยม	บรรยากาศยังคงเหมือนที่เคย
เป็นมาใน	ค.ศ.	ที่	19	นอกจากน้ีลุมน้ําไรนยังลือชื่อดานเหลาองุนคุณภาพสูงของเยอรมันอีกดวย	ลองเรือถึง
เมืองบ็อบพารต	Boppard	ซึ่งไดชื่อวาเป็นเขตที่โรแมนติกที่สุดเต็มไปดวยหนาผาสูงชัน	สลับกับไรองุนบนลาด
เขา	ที่เป็นแหลงผลิตไวนขาวอันเลื่องชื่อ	และเป็นดินแดนแหงปราสาทเกาแกอายุนับรอยๆ	ปี	
เทีย่ง	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองโคโลญจน	Cologne	หรือที่ชาวเยอรมันเรียกวา	เคิลน	เป็นเมืองใหญเป็น

อันดับ	3	ของประเทศ	อยูทางทิศตะวันตกของประเทศเยอรมันเป็นเมืองอุตสาหกรรมริมฝ่ังแมน้ําไรน	ศูนยกลาง
ทางการคา	อุตสาหกรรม	และศิลปะ	ไดชื่อวาเป็นเมืองที่มีการปกครองตนเองที่ยิ่งใหญ	ทั้งยังเป็นที่ตั้งของ
โรงงานผลิตน้ําหอม	ออดิโคโลญจน	4711	อันมาจากบานเลขที่	4711	ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงาน	ผลิตน้ําหอมใน
ขณะน้ัน
นําทานชม	มหาวิหารโคโลญจน	Kolner	Dom	โดยเริ่มกอสรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.1248	แตมีปัญหาใหตองหยุด

พักการกอสรางไปบาง	จึงตองใชเวลากวาหกรอยปีจึงสรางเสร็จสมบูรณในปี	ค.ศ.1880	มหาวิหารแหงน้ีเป็น
ศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก	ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิก	เป็นหอคอยแฝดสูง	157
เมตร	กวาง	86	เมตร	ยาว	144	เมตรนับเป็นวิหารที่ใหญและสูงที่สุดในโลกในสมัยน้ัน	

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูพิเศษ	ขาหมูเยอรมัน)
ทีพ่ัก	LEONARDO	KOELN	HOTEL	COLOGNE	หรือเทียบเทา



เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต	ตั้งอยูที่แฟรงกเฟิรต	เยอรมนี	เป็นทา
อากาศยานที่ใหญที่สุดของเยอรมนี	และใหญเป็นอันดับ	3	ของยุโรป

เมืองริมแมน้ําไรน	มีความยาวอันดับสามของทวีปยุโรป	ยังคงรักษาความเป็น
เอกลักษณ	ทั้งทางดานประวัติศาสตรและทางดานจิตใจของชาวเยอรมัน	และ
เป็นเมืองสําคัญสําหรับจัดงานเทศกาลการจุดพลุประจําปีริมฝ่ังแมน้ําสามารถ
ลงเรืองทัศนาจร	ลองชมความงดงามของแมน้ําไรน	โดยเสนทาง	เซ็นตกอร	-
บอบพารด	จะเป็นชวงที่งดงามที่สุด	เพราะเป็นชวงที่แมน้ําแคบและคดเคี้ยวไป
มาในหุบเขา	ที่มีสถาปัตยที่งดงามและไรองุน	เรือลําน้ีจะพาทุกทานน่ังชม
ความงามของแมน้ําไรน	ที่เป็นแมน้ําที่ยาวและสําคัญที่สุดในทวีปยุโรป

เมืองริมแมน้ําไรน	มีความยาวอันดับสามของทวีปยุโรป	ยังคงรักษาความเป็น
เอกลักษณ	ทั้งทางดานประวัติศาสตรและทางดานจิตใจของชาวเยอรมัน	และ
เป็นเมืองสําคัญสําหรับจัดงานเทศกาลการจุดพลุประจําปีริมฝ่ังแมน้ําสามารถ
ลงเรืองทัศนาจร	ลองชมความงดงามของแมน้ําไรน	โดยเสนทาง	เซ็นตกอร	-
บอบพารด	จะเป็นชวงที่งดงามที่สุด	เพราะเป็นชวงที่แมน้ําแคบและคดเคี้ยวไป
มาในหุบเขา	ที่มีสถาปัตยที่งดงามและไรองุน	เรือลําน้ีจะพาทุกทานน่ังชม
ความงามของแมน้ําไรน	ที่เป็นแมน้ําที่ยาวและสําคัญที่สุดในทวีปยุโรป

เมืองริมแมน้ําไรน	ลองเรือทัศนาจรชมความงดงามของแมน้ําไรน	เพลิดเพลิน
กับเรื่องราวของปราสาทในยุคโรมัน	และชาวเยอรมันเผาตางๆ	ที่ยังคงมีมนต
เสนหอยางไมเสื่อม	คลาย	แมน้ําสายน้ียังกอใหเกิดเรื่องราว,	ตํานาน	และ
บทเพลงตางๆ	ที่ทําใหผูคนหลงใหล

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองโคโลญจนเป็นที่มาของน้ําหอมชนิดหน่ึงที่เรียกวาออดิโคโลญจน	ทั้งน้ี
เพราะผูผลิตน้ําหอมชนิดน้ีตั้งอยูในเมืองน้ี	เสนหของโคโลญจนที่พิเศษสุดกวา
เมืองใด	ๆ	ในเยอรมนีคือ	เทศกาลคานิวาล	เทศกาลน้ีเริ่มขึน้ในวันที่	11	เดือน
11	เวลา	11	นาฬิกา	11	นาที	และ	11	วินาที	ของทุกปี	แลวจะดําเนินตอไปจนถึง
ประมาณเดือนกุมภาพันธ	ชวงเวลาดังกลาวทั้งเมืองจะมีการแสดงดนตรี	วง
โยธวาทิต	การประกวดเตนรําของชุมชนตาง	ๆ	การแตงกายแบบแฟนซี	ขบวน
แห	การดื่มกินและสรวลเสเฮฮากันอยางสุดเหวี่ยง



เป็นโบสถโรมันคาทอลิก	ในเมืองโคโลญ	เป็นสถานที่ประทับของอารชบิชอป
แหงโคโลญ	สถานที่น่ีมีชื่อเสียงในฐานะเป็นที่ศาสนสถาน	นิกายเยอรมัน
คาทอลิก	สถานที่แหงสรางขึน้มาเพื่อเป็นสถานที่ประพิธีกรรมของสามมหา
กษตัริยแหงจักรพรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นสถานที่เก็บหีบสามกษตัริยไว
ณ	ที่แหงน้ีดวย	ปัจจุบันเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของเมืองแหงน้ี	มีผูเยี่ยม
ชมราวๆ	20,000	คนตอวัน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูพิเศษ	ขาหมูเยอรมัน)
	ที่พัก	LEONARDO	KOELN	HOTEL	COLOGNE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองอัมสเตอรดัม	Amsterdam	เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด	คําวา	อัมสเตอรดัม

ชื่อน้ีมีที่มาอันนาสนใจ	มาจากคํา	2	คํา	คือ	อัมสเตล	หมายถึง	แมน้ําอัมสเตล	บวกกับคําวา	ดัม	ที่แปลวาเขื่อน	ซึ่ง
เมื่อรวมความแลวก็หมายถึง	เขื่อนที่อยูริมเเมน้ําอัมสเตล	อันมีจุดกําเนิดมาตั้งแตตอนตนศตวรรษที่	13	อัมส
เตอรน้ันถือวาเป็นเมืองที่มีลักษณะพื้นที่เป็นเกาะ	มีคูคลองลอมรอบเมืองถึง	4	ชั้น	ที่ถูกขุดขึน้เมื่อตนศตวรรษที่
17	มีความยาวรวมกันกวา	100	กม.	เพื่อใชเป็นเสนทางสัญจรและขนสงสินคา	รวมถึงเป็นคูเมืองเพื่อปองกัน
ขาศึกศัตรู	มีประตูกันน้ําถึง	16	แหงดวยกัน
เทีย่ง	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทาน	ลองเรือเทีย่วกรุงอัมสเตอรดัม	ซึ่งตลอดเวลาหลายรอยปีที่ผานมา	คลองเป็นเสนทางคมนาคมที่

สําคัญที่สุดของเมืองน้ี	อีกทั้งเป็นเสนทางระบายน้ําในพื้นที่ลุมตํ่ า	เน่ืองจากพื้นที่สวนใหญของประเทศตํ่ากวา
ระดับน้ําทะเล	และอัมสเตอรดัมสมีคลองจํานวนมากที่สุดในโลกดวย	ประมาณ	100	คลอง	ยาวรวมกัน	97	กม.
และมีสะพานขามคลอง	600	สะพาน	สถานที่สําคัญนาชมที่สุดของอัมสเตอรดัมสเกือบทั้งหมดจะตั้งอยูริมคลอง
รวมทั้งคฤหาสนบานชองของคหบดีเกาแกดวย	แมกระทั่งตลาดดอกไมสดของเมืองหลวงแหงน้ีก็ยังอยูริมคลอง
เชนกัน
แวะชม	โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี	ซึ่งเป็นงานฝีมือลือชื่อของเนเธอรแลนด	เน่ืองดวยเป็น

ศูนยกลางการคาเพชรที่สําคัญมานานแลว	พรอมกันน้ันทานจะไดมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาเป็น
กันเองจากโรงงานดวย
ผานชม	จุรัสดัมสแควร	Dam	Square	เป็นลานกวางขนาดใหญที่มีสถานที่สําคัญๆตั้งอยูมากมาย
นําทานเดินทางสูยาน	ถนนคนเดิน	Nieuwedijk-Kalverstraat	ที่ยาวกวา	1	กิโลเมตร	อิสระใหทานเลือกซื้อ

สินคาพื้นเมือง	และแบรนดเนมมากมาย	ทั้งในรานและริมสองขางทาง	ทั้งเสื้อผารองเทา	เครื่องหนัง	ของที่ระลึก
ของตกแตงบาน	และรานหนังสือขนาดใหญก็ตั้งอยูในยานน้ี	หรือ	ทานจะเลือกจิบชา	กาแฟ	แบบชาวดัตชชมชีวิต
ของผูคนในนครอัสเตอรดัมง	16	แหงดวยกัน
ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	NH	AMSTERDAM	SCHIPHOL	AIPPORT	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล	(Amstel)	ที่น่ีรายลอม
ไปดวยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก	เหมาะแกการเดินเลน
ซึมซับบรรยากาศแสนโรแมนติก	หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือก
หน่ึงที่นาสนใจ	เพราะอัมสเตอรดัมถือเป็น	‘เมืองหลวงจักรยานโลก’	ที่ผูมา
เยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุกแหง	นอกจากน้ี	อัมสเตอรดัมยังมีซอกมุม
นาคนหาอีกมากมาย



	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เรือหลังคากระจก	จะลองไปตามลําคลองของแมน้ําอัมสเทล	ใหไดเห็นบาน
เรือน	แบบชาวดัชตที่สรางมาตั้งแตศตวรรษที่	17	มีเอกลักษณพิเศษจะเป็น
อาคารทรงแคบ	ที่มีตะขออยูชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน
ระหวางเสนทางลองเรือผานบานเรือที่จอดอยูริมคลองที่มีอยูมากถึง	2,500
หลัง

ตั้งอยูใจกลางเมือง	และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของ
อัมสเตอรดัม	ซึ่งมีที่มาจาก	‘เขื่อนที่อยูริมแมน้ําอัมสเตล	โดยเขื่อนแหงแรกถูก
กอสรางขึน้ในบริเวณจัตุรัสเมื่อปีคริสตศักราช	1200	และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ี
เป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจหลายแหง

เป็นถนนที่ยาวกวา	1	กิโลเมตร	อิสระใหเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองและแบรนดเน
มมากมาย	ทั้งในรานและริมสองขางทาง	ทั้งเสื้อผารองเทา	เครื่องหนัง	ของที่
ระลึก	ของตกแตงบาน	และรานหนังสือขนาดใหญก็ตั้งอยูในยานน้ี	หรือ	เลือกที่
จะจิบชา	กาแฟ	แบบชาวดัตชชมชีวิตของผูคนในนครอัสเตอรดัมก็ได

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	ที่พัก	NH	AMSTERDAM	SCHIPHOL	AIPPORT	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู	เมืองซานสซคานส	ZAANSE	SCHANS	นําทานเที่ยวชม	หมูบานกังหันลม	Zaan	Schan

สัญลักษณของเนเธอรแลนด	ที่มนุษยสามารถเอาชนะธรรมชาติได	จากการที่พื้นที่สวนใหญของประเทศเป็น
พื้นที่ตํ่ า	น้ําทะเลทวมถึง	แตชาวดัชสามารถสรางกังหันลมใชวิดน้ําสรางพื้นที่ดินใหเกิดขึน้ได
เทีย่ง	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู	เมืองบรัสเซลส	Brussels	เมืองหลวงของ	ประเทศเบลเยีย่ม	Belgium	เป็นที่ตั้งของ
องคการนาโต	และองคการสําคัญๆ	อีกหลายองคการ	แวะถายรูปกับ	อะโตเมี่ยม	ปฎิมากรรมมหึมาเป็นลูก
โมเลกุลเหล็ก	9	ลูก	ที่สรางขึน้เป็นสัญลักษณของงาน	EXPO	ในอดีต
พาทานเดินเขาชมเมืองเกาที่	จตุรัสกลาง	เมืองแกรนดเพลซ	Brussels	Grand	Place	จตุรัสที่ไดชื่อวาสวย

ที่สุดในยุโรปที่มีอาคารสถานที่สําคัญที่สรางโดยสถาปัตยกรรมชั้นยอด	และถายรูปคูกับ	อนุสาวรียหนูนอย
ยืนฉ่ี	อันเป็นสัญลักษณของเมือง	และเลือกซื้อช็อกโกแลต	Home-made	ของดีชื่อดังของเบลเยี่ยม	รสชาติหวาน
อรอยอยาบอกใคร	รวมทั้งผาลูกไมทอมือสวยๆ	และของที่ระลึกที่มีจําหนายโดยทั่วไป

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	RAMADA	BRUSSELS	WOLUWE	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



หมูบานกังหันลม	ทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม	มีการอนุรักษกังหันลม
และบานเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด	ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเปิดใหเขาชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยูของชาวดัชต	ที่ใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรม
มาตั้งแตศตวรรษที่	17-18	โดยทําหนาที่ผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด	กระดาษ
งานไม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม	เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของ
สหภาพยุโรป	เมืองหลวงของกรุงเบลเยี่ยมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบ
เหมาะแกการเป็นสถานที่พักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางที่
ปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตกที่มีความเป็นสากล

เป็นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป	เป็นกลุมอาคารที่สรางดวยสถาปัตยกรรมทั้ง
บาโรค	โกธิค	นีโอ-โกธิค	และเป็นสถานที่ซึ่งยูเนสโก	ยกยองใหเป็นมรดกโลก
ตั้งแตปี	ค.ศ.1983

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	ที่พัก	RAMADA	BRUSSELS	WOLUWE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําทานขามพรมแดนสู	ประเทศฝรัง่เศส	France	มุงหนาสู	นครหลวงปารีส
เทีย่ง	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
ผานชม	ถนนชองป เซลิเซ	ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส
ผานชมความยิ่งใหญของประตูชัย	อารคทรอมเฟย	ที่สรางขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแดจักรพรรดินโปเลียน

ถนนชองปเอลิเซ	ยานการคาและธุรกิจที่สําคัญ	ชม	จตุรัสเดอลา	คองคอรด	Place	de	la	Concorde	จัสตุรัส
ใจกลางเมือง	และยังเป็นลานประหารชีวิตของผูคนนับพันในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส	แมแตพระเจาหลุยสที่	16	และ
พระนางมารีอังตัวเนท	พรอมราชวงศก็ถูกประหารดวยเครื่องกิโยติน	ชมเสาหินอโครดม	ที่มีอายุกวา	3,000	ปี	ที่
ถูกนํามาจากประเทศอียิปต

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	APPART’	CITY	CONFORT	PARIS	VELIZY	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ปารีส	เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2	พันปี
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัย
แหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นถนนสายที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของปารีส	และเป็นยานการคาที่
ประกอบดวยโรงละคร	คาเฟ 	และรานคาหรูหรา	ซึ่งถือวาเป็นยานชอปป้ิงที่
ใหญที่สุดในปารีส	สองขางทางมีตนเชสตนัตที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม
ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับการยกยองไปทั่วโลก	เป็นหน่ึงในสุด
ยอดสถานที่สําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไปมา	ช็องเซลีเซเป็นถนนที่
เฉิดฉายและแหวกแนว	สะดุดตาในเวลาเดียวกัน	มีภูมิทัศนเป็นระเบียบแตบาง
ครั้งก็วุนวายเพราะมีรถยนตขวักไขว	ในครั้งแรกที่มาถึงคุณอาจรูสึกวามีอะไร
มากมายจนเริ่มตนไมถูก	แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็นไปรอบตัวไดแลว	คุณ
จะเขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาที่น่ีเพราะมีอะไรดีๆ	ทิวทัศนของถนนแบบบูเลอ
วารดยาว	1.25	ไมล	(สองกิโลเมตร)	เสนน้ีเป็นภาพที่สวยงามที่สุดอีกมุมหน่ึง
ของปารีส	มีตนไมเรียงราย	588	ตน	แผกิ่งกานสาขาเป็นรมเงาสะทอนแสงวิบ
วับชวนมองในยามคํ่าคืน

จัตุรัสคองคอรด	(PLACE	DE	LA	CONCORDE)	เป็นจัตุรัสที่กวางใหญที่สุดใน
กรุงปารีส	สรางในสมัยพระเจาหลุยสที่	15	นอกจากโอเบลิสกสูง	23	เมตร	อายุ
กวา	3,000	ปี	และจตุรัสคองคอรด	ยังสถานที่เป็นลานประหารชีวิตพระเจา
หลุยสที่	16	และ	พระนางมารีอังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน	จัตุรัสลา	คองคอรด
สิ่งสําคัญที่จัตุรัสน้ี	คือ	เสาหินโอเบลิสก	ขนาดใหญ	คําวา	“โอเบลิสก”	มีราก
ศัพทมาจากภาษากรีกคือ	Obeliskos	หมายถึง	เหล็กแหลม	เข็มหรือ	เสาปลาย
แหลม	ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง	สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญ
เพียงกอนเดียว	ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ	เรียวแหลมขึน้สูยอดดานบน
เป็นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน	ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด	และมักนิยม
หุมหรือเคลือบดวยโลหะ	เชน	ทองคํา	เหล็ก	หรือ	ทอง

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	APPART’	CITY	CONFORT	PARIS	VELIZY	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม	พระราชวังแวรซายส	ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกชมความวิจิตรพิสดารงดงามตระการตาของงาน



ศิลปกรรมยุคบาร็อคที่แสดงออกถึงความมีชีวิตชีวาทั้งยังประดับประดาดวยภาพเขียนสีและศิลปะวัตถุลํ้ าคา
มากมาย	นําทานชมหองรับรอง	หองบัลลังก	หองบรรทมและทรงงานตางๆ	ของกษตัริยและพระราชินี	ชมหอง
กระจก	ซึ่งใชเป็นทองพระโรง	และหองเตนรํา	ซึ่งเป็นยุคสมัยของการเริ่มตนสัมพันธไมตรีระหวางฝรั่งเศสกับ
กรุงศรีอยุธยา	ที่มีความผูกพันกับเหตุการณสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช	แลวถายรูปกับสวนสไตลฝรั่งเศส
ที่สวยงามภายในบริเวณอุทยาน	จากน้ัน	นําทานเดินทางสูกรุงปารีส
เทีย่ง	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทาน	ลองเรือบาโตมูซ	เปิดใหบริการมาตั้งแตปี	1949	มีนักทองเที่ยวมาใชบริการแลวกวา

100	ลานคนชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝ่ังของแมน้ําแซนนโบราณสถานและอาคารที่เกาแกสรางดวย
ศิลปะแบบเรอเนสซองสควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดดเดนเป็นมหานครที่งดงามแหงหน่ึงของ
โลก
หลังจากน้ันนําทุทานเก็บภาพสวยๆ	คูกับ	หอไอเฟล	Eiffel	กอนนําทานชอปป้ิงใหจุใจในมหานครแหงน้ี	ณ

ยานชอปป้ิงชื่อดัง	อาทิ	หางปลอดภาษีของปารีส	ที่เต็มไปดวย	น้ําหอม	เครื่องสําอาง	ปากกานาฬิกา	กระเปา
ฯลฯ	หรือเดินเลนที่	หางแพรงตอง,	แกลลอรี	ลาฟาเยส	อิสระใหทานชอปป้ิงกันตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	APPART’	CITY	CONFORT	PARIS	VELIZY	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก	และเป็น	1	ใน	7	สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย	แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็น
มรดกโลกมาถึง	30	ปีแลว	ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่
18	ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวเขาชม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

คือการลองเรือเพื่อเที่ยวชมเมืองปารีส	ของฝรั่งเศส	ซึ่งจะลองน้ําไปตามแมน้ํา
แซนเพื่อชมเมืองปารีสโดยรอบ	เรือที่นําเที่ยวน้ีเป็นที่นิยมมากใน	ปารีส	เรือมี
ที่น้ังเยอะและจะมีบริเวณที่	เปิดและปิดหลังคาใหเลือกน่ังได	ใชเวลาในการชม
เมืองประมาณ	1	ชั่วโมง	ซึ่งหลายๆ	บริษทัมีการใหบริการอาหารกลางวัน	รวม
ไปถึงอาหารเย็นบนเรืออีกดวย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	APPART’	CITY	CONFORT	PARIS	VELIZY	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	อิสระเลือกซื้อสินคา	แบรนดเนมที่	หางแกลาลีล่าฟาแยต	เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญ	และมีชื่อเสียง

ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส	ตั้งอยูใกลกับ	โรงโอเปราการนิเยร	สวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่นิยมความ
หรูหราลํ้าสมัยทั้งเสื้อผา	เครื่องประดับ	ผลิตภัณฑตกแตงภายใน	เครื่องสําอาง	สินคาทุกชิ้นที่น่ีถูกอัพเดทใหใหม
ลาสุด
เทีย่ง	อิสระใหทานรับประทานอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	



อิสระใหทานรับประทานอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย
อิสระใหทานรับประทานอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

อิสระใหทานรับประทานอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
นําทาน	อิสระเลือกซื้อสินคา	ที่รานคาปลอดภาษีที่	รานเบนลุกซ	ที่ใหญที่สุดใจกลางกรุงปารีส	มีสวนลด

พิเศษใหเฉพาะนักทองเที่ยวเทาน้ัน	อาทิ	เครื่องสําอางค,	น้ําหอม,	เครื่องประดับ,	กระเปาหนังแบรนดเนม
เป็นตน
17:30	น.	คณะพรอมกันนําทานออกเดินทางสู	ทาอากาศยาน	ชารล	เดอ	โกล	ประเทศฝรัง่เศส
22:25	น.	ออกเดินทางสู	โดฮา	ประเทศกาตาร	โดยสายการบิน	QATAR	AIRWAYS	เที่ยวบินที่	QR038

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส	สถานที่แหงน้ี
เป็นสวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	นิยมความหรูหรา	ลํ้าสมัย	ทั้ง
เสื้อผา	เครื่องประดับ	ผลิตภัณฑตกแตงภายใน	เครื่องสําอาง	สินคาทุกชิ้นที่น่ี
ถูกอัพเดท	ใหใหมลาสุดไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา	เรียกวาอะไรใหมๆมา	แกล
เลอรี่	ลาฟาแยตตมีของกอนหางอื่นๆเสมอ

ทาอากาศยานปารีส-ชารล	เดอ	โกล	หรือเรียกโดยทั่วไปวา	ทาอากาศยานรัวซี
(Roissy)	ตั้งอยูที่รัวซี	กรุงปารีส	ฝรั่งเศส	อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ	25	กิโลเมตร	นับเป็นประตูสําคัญในการเดิน
ทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส	นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการ
บินแอรฟรานซดวย

05:50	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยาน	โดฮา	ประเทศกาตาร	(เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
08:15	น.	ออกเดินทางกลับสู	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	QATAR	AIRWAYS	เที่ยวบินที่	QR832
19:00	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยาน	สุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมดวยความประทับใจ

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	15	ทาน	ซึ่งใน
กรณีน้ี	ทางบริษทัยินดีคืนเงินใหทั้งหมดโดยหักคาธรรมเนียมวีซา	(ถามี)	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาตองการ
2.	บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจลตางๆ
3.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตางประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ	โดย
บริษทัจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ	และบริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหาม
ผูเดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ	หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือความ
ประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัไมอาจคืน
เงินใหทานไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากผู
โดยสารเอง	รวมทั้งบริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับ
ชาวตางชาติ	หรือคนตางดาวที่พําพักอยูในประเทศไทย
4.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทั	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
5.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจํา	หรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทั	หรือชําระโดยตรงกับทาง

ทางบริษทัจะถือวาทานรับทราบ	และยอมรับในเงื่อนไขตางๆ	ของบริษทัที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรณีที่ทานตองออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ	กรุณาจองตัว๋ที่สามารถเลื่อนเวลา	และวันเดินทางได	เพราะจะมี

บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
2.	กรณีที่ทานเป็นอิสลาม	หรือแพอาหารเน้ือสัตวบางประเภท	ใหทานโปรดระบุมาใหชัดเจน
3.	กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง	สําเนาหนาพาสปอรต	ใหกับเจาหนาที่หลังจากที่ไดชําระคามัดจําทัวร	หรือคาทัวร

สวนที่เหลือ	กรณีที่ทานเดินทางเป็นครอบครัวหลายทาน	กรุณาแจงรายชื่อคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ
4.	กรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินแลวสะกดชื่อ-นามสกุลผิด	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบหากทานไมดําเนินการสงสําเนา

หนาพาสปอรตใหทางบริษทัในการออกตัว๋เครื่องบิน
5.	กรณีเปลี่ยนชื่อผูเดินทางจะตองมีการแจงลวงหนากอนออกเดินทางตามขอตกลง	มิฉะน้ันถาแจงหลังจากเจา

หนาที่ออกเอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว	จะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมในสวนน้ี
6.	หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจํา	และคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลว	ภายใน	3-7	วัน	กอนการเดินทาง	ทาง

บริษทัจะจัดสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางใหทานทางอีเมล	หรือแฟกซที่ทานไดระบุไว
7.	ราคาทัวรใชตัว๋เครื่องบินแบบกรุป	ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไดจะตองเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุ

เทาน้ัน
8.	ทางบริษทัไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน	กรณีที่ทานเดินทาง	1	ทาน	จะตองจายคาพัก

เดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน
9.	PASSPORT	ตองมีอายุการใชไมนอยกวา	6	เดือน	กอนหมดอายุ	นับจากวันเดินทาง	ไป-กลับ
10.	ลูกคาที่เดินทาง	3	ทาน	อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม	(พักเดี่ยว)	ขึน้อยูกับมาตราฐานโรงแรม	สวนหอง	TRP	จะไมมี

ในบางประเทศ	ยกเวน	เด็ก	Infant-12	ปี
11.	การใหทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวเดินทางไปตางประเทศ	จะตองมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสิน

น้ําใจกับผูใหบริการในสวนตางๆ	จึงรบกวนทุกทานเตรียมคาใชจายสวนน้ีเพื่อมอบใหหัวหนาทัวรระหวางการเดินทาง

เอกสารในการเดินทาง
พาสปอรต	
วีซา

1.	กรุณาจองลวงหนากอนการเดินทางพรอมชําระมัดจํา	งวดแรก	20,000	บาท
2.	สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
3.	กรณี	ไมมีวีซา	หากมีความประสงคใหทางบริษทัดําเนินการยื่นเอกสารวีซา	จะตองมีคาธรรมเนียมในการ



ดําเนินการ	ทานละ	4,000	บาท
4.	กรณีที่	ยังไมออกตัว๋	และวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคา

มัดจําตัว๋เครื่องบินทานละ	5,000	บาท	พรอมคาธรรมเนียมในการยืนวีซา	และจะคืนเงินสวนที่เหลือใหภายใน	7	วัน
หลังจากวันทราบผล	
6.	กรณีที่	ออกตัว๋แลว	และวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคา

ธรรมเนียมตามราคาจริง
7.	กรณี	วีซาไมผาน	การพิจารณาจากทางสถานทูต	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบเกี่ยวกับตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ
8.	การยื่นขอวีซาเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแกทุกๆ	ทาน	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหครบตามที่ระบุ	พรอม

สงมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา	ไมนอยกวา	4-6	สัปดาห	กอนการเดินทาง	(ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณ
ทางสถานทูตฯ	อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได	และทานจะตองชําระคาธรรมเนียมใหมเอง	หากตองการยื่น
วีซาอีกครั้งหน่ึง)
9.	กรณีทานสงเอกสารในการทําวีซาลาชาไมทันกําหนดการออกตัว๋กับทางสายการบิน	และผลวีซาของทานไมผา

นบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป	–	กลับพรอมคณะ	สายการบิน	QATAR	AIRWAYS
2.	คาที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเทา	3-4	ดาว	สําหรับพักหองละ	2	ทาน	(ในกรณีมีงานเทรดแฟร	การ

แขงขันกีฬา	หรือกิจกรรมอื่นๆ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยายพักในเมืองใกลเคียงแทน	อาจจะมีการปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม)
3.	คาอาหารครบทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ	ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธิน์การเปลี่ยนแปลง
4.	คารถรับ	–	สงสนามบิน	และตลอดรายการทัวร
5.	คาอัตราเขาชมสถานที่ตางๆ	ที่ระบุไวในรายการ
6.	คามัคคุเทศกของบริษทันําเที่ยว	และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.	คาประกันภัยอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงิน	ทานละ	2,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

หมายเหตุ	**ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ	ทานสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาของบริษทั**	อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน	390	บาท	ขึน้อยูระยะเวลาการเดิน
ทาง
8.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ	พรอมพนักงานขับรถที่ชํานาญทาง	(ไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

1.	คาบริการ	และคาใชจายสวนตัวที่ไมไดระบุในรายการ
2.	คาทิปมัคคุเทศกไทย	คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น	และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ	45	Euro	/ทาน	ตลอดทริ

ปการเดินทาง
3.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	ฉะน้ันกระเปาจะตองไมเกณฑน้ําหนักดังน้ี

กระเปาโหลดใตเครื่องบินจํานวนไมเกินทานละ	1	ใบ	ใบละไมเกิน	30	กิโลกรัม	และกรณีถือขึน้เครื่องไดไมเกิน	7
กิโลกรัม
4.	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง	อาหารที่สั่งเพิ่ม	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ	และสําหรับราคาน้ีทางบริษทัจะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
6.	คาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือคนตางชาติหรือคนตางดาว
7.คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%,	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
8.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	ที่หนักเกินสายการบินกําหนด
9.	คายกกระเปาเดินทางใบใหญในโรงแรมทานละ	1	ใบ
10.	คาวีซาสําหรับพาสปอรต	ตางดาว	กรุณาเตรียมเอกสารคือ	1.	พาสปอรต	2.	ใบประจําตัวคนตางดาว	3.	ใบ

สําคัญถิ่นที่อยู	4.	สําเนาทะเบียนบาน	(ถามี)	5.	สมุดบัญชีเงินฝาก	(ถามี)	6.	รูปถายสี	2	น้ิว	2	รูป	ทางบริษทัจะเป็นผู
ดําเนินการยื่นวีซาใหทาน	โดยชําระคาบริการตางหาก	(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว	เจาของหนังสือเดินทางตอง
ทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)
11.	คาวีซานักทองเที่ยว	กรณียื่นขอ	SCHENGEN	VISA	จะตองชําระคาธรรมเนียมในการยื่น	ทานละ	4,000	บาท

(คาวีซาอาจมีการเปลี่ยนแปลขึน้ลงตามอัตราคาเงิน)	(คาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใหกับ
ทาน	ไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม)



เอกสารประกอบการขอ	SCHENGEN	VISA	สถานทูตฝรัง่เศส
สถานทีต่ิดตอ
การขอวีซาผูเดินทางทุกทานตองมาสแกนลายน้ิวมือดวยตนเอง	ณ	ศูนยรับคํารองขอวีซา	**ใชเวลาในการขอ

วีซาประมาณ	15	วันทําการ	ไมรวมวันเสาร-อาทิตย	และวันหยุดนักขัตฤกษ**

การเตรียมเอกสาร	
1.	สําหรับบุคคลทัว่ไป
หนังสือเดินทางมีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมตํ่ ากวา	6	เดือน	(ถาทานที่มีพาสปอรตเลมเกาให

แนบมาดวย)
รูปถายสี	2”	จํานวน	2	รูป	(ไมสวมแวนตาดํา,	แตงกายสุภาพ,	ไมเอารูปรับปริญญา,	ใสชุดครุย,	หรือใสชุดราชการ,

ไมยิ้ม,	พื้นหลังเป็นสีขาว	ตองไมเป็นลวดลาย	และหามเป็นภาพถายที่สแกนจากคอมพิวเตอร)
สําเนาทะเบียนบาน,	บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอรมขอมูลเบอรโทรศัพท	มือถือ/เบอรบาน/เบอรที่ทํางาน/ที่อยู	เพื่อใชในการยื่นขอวีซา
กรณีที่ผูเดินทางสมรส	และเอกสารเพิ่มเติมคือ	ทะเบียนสมรส,	ใบหยา,	(ในกรณีที่คูสมรสเสียชีวิต)	ใบมรณะบัตร
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ,	นามสกุล	(ถามี)
หลักฐานการเงิน	(กรุณาเตรียมใหถูกตอง	ใชทั้ง	Bank	guarantee	และ	STATMENT	เลมเดียวกัน)
1.	หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน	(Bank	guarantee)	ของบัญชีออมทรัพย	(Saving	account)	ออกโดยธนาคาร

ระบุ	ชื่อเจาของบัญชี	ใหครบถวน	(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)	มี	อายุไมเกิน	20	วัน	นับจากวันที่
ยื่นวีซา
2.	STATEMENT	ยอนหลัง	6	เดือน	นับขึน้ไปจากเดือนที่จะยื่นวีซา	มียอดเงินไมตํ่ ากวา	100,000	บาทตอการ

รับรอง	1	ทาน	และยอดแสดงในบัญชีตองไมกาวขามเดือน	(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)	มี	อายุ
ไมเกิน	20	วัน	นับจากวันที่ยื่นวีซา
3.	สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย	อัพเดทใหเป็นปัจจุบันและนําสมุดไปแสดงใหเจาหนาที่สถานทูตในวันสัมภาษณ
**	ขอ	1	ขอ	2	และขอ	3	ตองเป็นสมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทานัน้	**

หนังสือรับรองการทํางาน	(ฉบับจริง)	จากบริษทัที่ทานทํางานอยู	(ภาษาอังกฤษเทาน้ัน)
1.	กรณีที่เป็นพนักงานบริษทัทั่วไป	ใชหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง	(ภาษาอังกฤษเทาน้ัน)
2.	กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว	ใชสําเนาทะเบียนการคา	(กรณีเป็นเจาของและคัดไมเกิน	3	เดือน)	หรือ	สําเนาใบ

ทะเบียนพาณิชย	และหนาหนังสือรับรองตองมีชื่อกิจการ	และชื่อผูเดินทางเป็นหุนสวน	หรือเป็นเจาของกิจการดวย
3.	กรณีทําธุรกิจสวนตัว	(แตไมไดจดทะเบียนการคา)	ใหทําหนังสือชี้แจงตอสถานทูต	(ภาษาอังกฤษเทาน้ัน)
4.	กรณีขาราชการ	ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานน้ันๆ	(ภาษาอังกฤษ	หรือ	ภาษาไทย)	ไมสามารถ

ใชสําเนาบัตรขาราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นตอสถานทูตได	

2.	สําหรับเด็กนักเรียน	นักศึกษา	ทีเ่ดินทางพรอมผูปกครอง	(เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป	และขอเพิ่มเติมดังน้ี)
หนังสือรับรองการเรียน	(ตัวจริงภาษาอังกฤษเทานัน้)	จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทาน้ัน	

3.	ส ําหรับเด็ก	ทีไ่มไดเดินทางพรอมผูปกครอง	และอายุไมเกิน	20	ปี	(ขอเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี)
หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางที่ทําจากที่วาการอําเภอ	(ถาเดินทางพรอมบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง	ไมตอง

ทํา)
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน	(ภาษาอังกฤษเทาน้ัน)
กรณีผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	15	ปีขอสําเนาสูติบัตร	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ	(ไมสามารถใชบัตรประชาชนเด็กได)
สําเนาบัตรประชาชน	(บิดา	และมารดา)
ใบรับรองการทํางานงานของบิดา	หรือ	มารดา
กรณีที่บิดา	หรือมารดาเป็นขาราชการ	ใชจดหมายรับรองการทํางานจากตนสังกัด	และสําเนาบัตรขาราชการ	1	ชุด
หลักฐานการเงิน	(สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถายตั้งแตหนาแรกจนถึงปัจจุบัน)	ของบิดา	หรือมารดา
สําเนาทะเบียนบานของผูเดินทาง,	บิดา	และมารดาของผูเดินทาง

4.	สําหรับบุคคลทีถ่ือพาสปอรตตางประเทศแตมีถิน่พํานักอยูในประเทศไทย
กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรตจีน	(เลมแดง)	ตองใชเวลาพิจารณาผลวีซาอยางนอย	1	เดือน	ดังน้ัน

ตองเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอรต	(เลมเหลือง)	กอน
ทานตองทําการแจงเขา	–	แจงออก	ที่กองตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอยกอน	จึงจะสามารถยื่นวีซาได	(ระยะเวลา

ในการพิจารณาผลวีซาขึ้นอยูกับทางสถานทูต)



***	กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามทีร่ะบุเพื่อผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน	***

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม
นัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทัง้น้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาทีไ่ปอํานวยความสะดวก	และประสาน
งานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
ดวยเชนกัน

1.		แจงลวงหนาไมนอยกวา	60	วัน	กอนการเดินทาง	คืนเงินมัดจําทัง้หมด
2.		แจงลวงหนา	45	–	59	วัน	กอนการเดินทาง	หักคามัดจําทานละ	5,000	บาท
3.		แจงลวงหนา	31	–	44	วัน	กอนการเดินทาง	หักคามัดจําทานละ	10,000	บาท
4.		แจงลวงหนา	21	–	30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคามัดจําทานละ	50%	ของราคาทัวร
5.		แจงลวงหนา	1	–	20	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาดําเนินการตางๆ	รวม	100%	ของราคาทัวร
6.		ยกเลิกการเดินทาง	ในวันเดินทาง,	ถูกปฎิเสธการเขาเมือง	จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด
7.		กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะ

ทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองชําระคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	คือ	คา
ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋
8.		บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	เชน	การยกเลิกหรือลาชาของ

สายการบิน,	อุบัติเหตุ,	ภัยธรรมชาติ,	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล	หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ	ที่เกิดขึน้
เหนือการควบคุมของบริษทัฯ


