


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินแฟรงคเฟิรต	-	นครแฟรงกเฟิรต	-	สถานีรถไฟนครแฟรงกเฟิรต
-	จัตุรัสโรเมอร	-	เมืองโคโลญ	-	มหาวิหารโคโลญจน	-	เมืองดุสเซลดอรฟ

พักที่	Best
Western
Hotel	หรือ
ที่พักระดับ
ใกลเคียง

3 สวนเคอเคนฮอฟ	-	อัมสเตอดัม	(Amsterdam)	-	ลองเรือกระจก	-	บริษทั
เจียระไนเพชร	-	จัตุรัสดัมสแควร

พักที่	GRAND
AMTELVEEN
HOTEL	หรือ
ที่พักระดับ
ใกลเคียง

4 หมูบานกังหันลมซานสคันส	-	กรุงบรัสเซลล	-	อนุสรณอะโตเมี่ยม	-	จัตุรัส
กรองดปลาสต	-	เมเนเกนพีส

พัก
ที่	Gresham
Belson	Hotel
หรือที่พัก
ระดับใกล
เคียง	

5
มหานครปารีส	-	ยานมงมารต	-	มหาวิหารซาเครเกอร	หรือ	โบสถซาแกล
เกอร	หรือ	มหาวิหารพระหฤทัยแหงมงมาทร	/	มหาวิหารซาเคร-เกอร	/
โบสถซาเครเกอร	-	เนินเขามองมารท	-	ลงเรือลองแมน่าแซนน	-	หอไอ
เฟล	-	พิพิธภัณฑลุฟว	-	โบสถนอรธเตรอดาม

พักที่	BEST
WESTERN
AIRPORT
HOTEL	หรือ
ที่พักระดับ
ใกลเคียง

6 พิพิธภัณฑลุฟว	-	จัตุรัสคองคอรด	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนนชองเอลิเซ	-
ประตูชัย	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่	ลาฟาแยตต

พักที่	BEST
WESTERN
AIRPORT
HOTEL	หรือ
ที่พักระดับ
ใกลเคียง

7 สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

25	เม.ย.	61	-	2	พ.ค.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900 ฿12,000

1	พ.ค.	61	-	8	พ.ค.	61 ฿59,900
฿53,900 ฿59,900	฿53,900 ฿59,900	฿53,900 ฿12,000



ชวงคํ่า
21.30	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศชัน้	4	เคารเตอรสายการบินไทย(เคาเตอร	A	–	B)	พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่
น่ังบนเครื่อง
23.45	น.	ออกเดินทางสู	เมืองแฟรงคเฟิรต	โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG	920

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.00	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติ	แฟรงคเฟิรต	ประเทศเยอรมนี	หลังผานพิธีการตรวจคน

เขาเมืองและดานศุลกากรเรียบรอยแลว	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
นําทานชมเมือง	“แฟรงคเฟิรท”	เป็นเมืองที่มีประวัติตอเน่ืองอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษตัริย

และจักรพรรดิหลายพระองคเคยใชประกอบพิธีราชาภิเษก
ผานชม	สถานีรถไฟแฟรงคเฟิรต	ซึ่งถือไดวาเป็นสถานีรถไฟตนแบบของสถานีรถไฟหัวลําโพงครั้งเมื่อ

คราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที	5
ชม	จัตุรัสโรเมอร	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง	ดานขางก็คือ	ศาลาวาการเมือง	ซึ่งอยูทางดานตะวันตก

เฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองโคโลจญน
นําทานเขาชมภายใน	“มหาวิหารแหงโคโลญจน”	สัญลักษณแหงเมืองโคโลญจน	เป็นมหาวิหารสไตลโกธิ

กดังเดิมขนานแท	สรางในปี	1248	ใชเวลาสรางยาวนานมาราธอน	632	ปี
จากน้ันเดินเที่ยวชม	เมืองโคโลญจน	พรอมชอปป้ิงสินคาพื้นเมือง	,ของที่ระลึก	ตลอดจนสินคาแบรนดเนมชื่อ

ดังนานาชนิดบน	ถนน	Walking	Street	รอบมหาวิหาร
นําทานออกเดินทางสูประเทศเยอรมัน	สู	“เมืองดุสเซลดอรฟ”	นอกเหนือจากประวัติศาสตรนับแตยุคสมัยปี

1100,	เมืองหลวงแหง	North	Rhine-Westphalia	แหงน้ี	ยังเป็นศูนยรวมการคา	และเมืองแฟชั่นของเยอรมัน

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาพักที่	Best	Western	Hotel	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง



ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต	ตั้งอยูที่แฟรงกเฟิรต	เยอรมนี	เป็นทา
อากาศยานที่ใหญที่สุดของเยอรมนี	และใหญเป็นอันดับ	3	ของยุโรป

เป็นเมืองใหญที่มีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวัน
ตกไดสบาย	ๆ	ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการเงิน	เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะ
ดานการบิน	สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็นสนามบินที่มีปริมาณการจราจรทาง
อากาศมากที่สุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

สถานีรถไฟแฟรงกเฟิรต	เป็นสถานีรถไฟแหงหลักที่มีผูโดยสารมากที่สุดใน
เมืองแฟรงกเฟิรต	ประเทศเยอรมนี	มีผูโดยสารกวา	350,000	คนตอวัน	จัดเป็น
สถานีรถไฟที่มีผูโดยสารมากที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศเยอรมนี

เป็นที่ตั้งของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต	ตรงกลางจัตุรัสเป็น
น้ําพุแหงความยุติธรรม	ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางที่ได
รับการบูรณะแลว	ปัจจุบัน	จตุรัสโรเมอร	ยังคงความงามสงารายลอมดวย
สถาปัตยกรรมตั้งแตสมัยศตวรรษที่14

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	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



เมืองดุสเซลดอรฟ	เมืองสมัยใหมของประเทศเยอรมนี	แตยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม	เปรียบเสมือนอัญมณีของงานสถาปัตยกรรม
แบบบาร็อค	ทั้งยังเป็นศูนยรวมการคา	และเมืองแฟชั่นของเยอรมัน	เมืองดุสเซ
ลดอรฟยังเต็มไปดวยสถานที่ทางประวัติศาสตรที่ยิ่งใหญ,พิพิธภัณฑ,	โรงละคร
รวมไปถึงวิถีชีวิตยามคํ่าคืน	เมืองแหงน้ียังมีชื่อเสียงทางดานถนนสําหรับชอป
ป้ิง	ทางเดินถนนที่นําสมัย	และยานการคาอีกมากมาย	อาทิเชน	ถนนแฟชั่นคน
เดิน	ที่มีชื่อเสียงอยาง	Kö	แลวคุณก็จะไดเห็นความมีเสนหและความสวยงาม
ของเมืองดุสเซลดอรฟ

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Best	Western	Hotel	หรือที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสูเมือง	“เมืองลิสซ”
นําทานเดินทางเขาสู	“สวนเคอเคนออฟ”	Keukenhof	Garden	อุทยานดอกทิวลิบและสวนพฤกษาศาสตร

ใหญและงดงามที่สุดในโลก	เดินเที่ยวชมความสวยงามของชมดอกทิวลิป,	ดอกลิลลี่,	และดอกไมแสนสวย
นานาพรรณที่กําลังบานสะ	พรั่งทั้งสวนภายนอก	และดอกไมพันธุพิเศษๆที่อยูในหองเรือนกระจก	และถายรูปคู
กับ	“กังหันลม”	สัญลักษณของเนเธอรแลนด	มีเวลาใหทานดื่มดํ่ าบรรยากาศอยางเต็มอิ่มภายในสวนดอกไมที่
มีชื่อเสียงที่สุดในโลกตามอัธยาศัย
อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพื่อความสะดวกในการเทีย่วชมสวน

ชวงบาย
นําคณะออกเดินทางสู	“อัมสเตอรดัม”	ประเทศเนเธอรแลนดพรอมชมวิวทิวทัศนที่สวยงามระหวางการเดิน

ทาง	ทองทุงอันเขียวขจี	สลับกับหมูบานทางชนบท	ตลอดสองขางทาง
เดินทางถึง	“กรุงอัมสเตอรดัม”	ตั้งอยูริมฝ่ัง	แมน้ําอัมสเทล	(Amstel)	เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่	12

ปัจจุบันเป็นเมือง	ที่ใหญที่สุดของเนเธอรแลนด	มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ	742,000	คนชมสภาพเมืองที่
มีคลองเล็กคลองนอยตัดไปมาทั่วเมืองอยางเป็นระเบียบกวา	100	สาย
“ใหคณะไดเพลิดเพลินกับการลองเรือหลังคากระจก”	เรือจะลองไปตามลําคลองของเมืองที่จะใหทานได

เห็นบานเรือนแบบชาวดัชตที่สรางมาตั้งแตศตวรรษที่	17	ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว	จะเป็นอาคารทรงแคบที่มี
ตะขออยูชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบานระหวางเสนทางลองเรือผานบานเรือนแพที่อยูริม
คลองที่มีอยูมากถึง	2,500	หลัง	แลวไปชมเขตที่เมืองที่	เกาแกที่สุดของกรุงอัมสเตอรดัม
นําคณะเขาชม	“สถาบันเจียระไนเพชร	Coster	Diamond”	อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของ

เนเธอรแลนดไดรับการยกยองวาดีที่สุดแหงหน่ึงของโลก	ชมขั้นตอน	การคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากร
ผูชํานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเป็นอัญมณีที่มีคาที่สุดสําหรับทานที่ตองการเป็น	เจาของอัญมณี
ลํ้าคา	เลือกซื้อตามชอบใจพรอมใบการันตี	Certificate	จากบริษทัฯที่มีชื่อเสียง	มีเวลาใหทานไดเลือกซื้อสินคา
ภายในรานที่ทําดวยไมเป็นของที่ระลึกตางๆ	เชนพวงกุญแจ,	รองเทาไม,	ภาพวาด,	ของที่ระลึก	ฯลฯ
นําคณะเดินทางเขาสู	“ดามสสแควร”	จัตุรัสใหญใจกลางกรุงอัมสเตอรดัม	อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชม

บรรยากาศอันโรแมนติกกับอาคารตางๆในสไตลยุโรป	พรอมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก
พักที่	GRAND	AMTELVEEN	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก



อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพื่อความสะดวกในการเทีย่วชมสวน

เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก	ดวยทิวลิปที่มีมากกวา	7	ลานตนในแตละ
ปี	รวมทั้งไมหัวอื่นๆ	เชน	ลิลลี่	แดฟโฟดิล	นาซิสซัส	และไฮยาซินธ	จะออกดอก
บานสะพรั่งดูละลานตา	สวนไดถูกออกแบบไวอยางสวยงาม	ประกอบไปดวย
ตนไมนอยใหญอันเกาแก	มีทางเดินอันรมรื่น	มีงานประติมากรรมประดับสวน
อยูเป็นระยะ	มีสระน้ําและน้ําพุ	มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ	เกี่ยวกับดอกไม
มากมาย

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

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

สถาบันเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด	แสดงการสาธิต
การเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของโลก

ตั้งอยูใจกลางเมือง	และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของ
อัมสเตอรดัม	ซึ่งมีที่มาจาก	‘เขื่อนที่อยูริมแมน้ําอัมสเตล	โดยเขื่อนแหงแรกถูก
กอสรางขึน้ในบริเวณจัตุรัสเมื่อปีคริสตศักราช	1200	และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ี
เป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจหลายแหง

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GRAND	AMTELVEEN	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก



จากน้ันเดินทางสู	“	หมูบานกังหันลม”	“ซานส	สคันส”	ซึ่งมีการอนุรักษกังหันลม	และบานเรือนดั้งเดิมของ
ฮอลแลนด	ที่น่ีเป็นเหมือนพิพิธภัณฑกลางแจงที่รวมความเป็นฮอลแล	นดหลายอยางเขาไวดวยกัน	บานไมสี
เขียวริมน้ํา	สวนเล็กๆ	หนาบานสไตลฮอลแลนด	กังหันลมเกาแก	กังหันลมสวย	ๆ	แบบดั้งเดิม	นอกจากกังหันลม
แลวก็ยังมีรองเทาไมอีก	ที่เป็นสัญลักษณของประเทศ	Nether	lands	ใหทานไดเดินเที่ยวชมบรรยากาศอันสดชื่น
บริสุทธิท์ามกลางทุงหญาเขียวขจี	ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชมรองเทาไมและของที่ระลึกพื้นเมือง	อาทิ	เนยแข็ง
นานาชนิด,	ของประดับบาน,	ของใชในครัวเรือน	ฯลฯ
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําคณะออกเดินทางเขาสู	“กรุงบรัสเซลส”	เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม	ระหวางการเดินทางใหทานได

สัมผัสวิวทิวทัศนที่สวยงามในบรรยากาศอันเป็นชนบทและทางหลวงแผนดินที่ไดรับการยกยองวามีความ
ปลอดภัยที่สุดและดีที่สุดในยุโรป
นําคณะชมความสวยงามของ	“กรุงบรัสเซลส”	เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและยังเป็น	1	ใน	3	ของ	กลุม

ประเทศเบเนลักซ	สถานที่ตั้งขององคการนาโต	และองคการสําคัญๆ	อีกหลายองคการ	ผานชมอาคารบานเรือน
ตางๆอาคารที่ทําการของบริษทัชั้นนําของยุโรป
ชมประติมากรรม	“อะโตเมีย่ม”	สัญลักษณของการรวมตัวครั้งแรกของกลุมประเทศยุโรปเมื่อปี	ค.ศ.1959

เขาสูเขตเมืองเกาภายในบริเวณ	“จตุรัสกรองดปลาซ”	สัมผัสกับบรรยากาศลานกวางซึ่งลอมรอบทั้งสี่ดาน
ดวยตึกโบราณแตละตึกลวนมีลวดลายปูนวิจิตรแตมทองเป็นอาคารสไตลบาร็อก	ทั้งศาลาวาการเมือง
,พิพิธภัณฑประจําเมือง,	อาคารของสมาคมอาชีพตาง	ฯลฯ	ซึ่งจะทําสัญลักษณไวบนจั่วหรือเหนือประตูเป็นลัญ
ลักษณเฉพาะของตัวเอง
นําคณะชมสัญลักษณที่สําคัญประจําเมือง	“เจาหนูยืนฉ่ี”	หรือ	“แมเนเกนพิส”	ฝีมือของ	“เจอโรม	ดูเก

สนอย”	ที่สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1619	หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ	ลายการตูนแต็ง	แต็ง	ซึ่งเป็นตัวการ	ตูนที่ไดรับความ
นิยมในยุโรป

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก
พักที่	Gresham	Belson	Hotel	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม	เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของ
สหภาพยุโรป	เมืองหลวงของกรุงเบลเยี่ยมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบ
เหมาะแกการเป็นสถานที่พักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางที่
ปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตกที่มีความเป็นสากล



สิ่งกอสรางที่ตั้งอยูกรุงบรัสเซลส	เมืองหลวงของประเทศ	ถือกันวาเป็นสิ่ง
มหัศจรรยอีกอยางหน่ึง	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1958	ในงาน	World	Expo
โครงสรางเป็นเหล็ก	มีความสูง	102	เมตร	มีน้ําหนักประมาณ	2,400	ตัน	ใน
แตละอะตอมทําเป็นทรงกลม	มีเสนผานศูนยกลางยาว	18	เมตร	หอหุมดวยอลู
มิเนียม	ที่สะทอนแสงแดดเป็นประกาย	เมื่อยามตองกับแสงอาทิตย	ทรงกลม
แตละทรงกลมจัดแบงเป็นสองชั้น

เคยถูกโจมตีโดยทหารฝรั่งเศสจนเสียหายหนัก	กอนจะไดรับการบูรณะ
ซอมแซมในปี	ค.ศ.	1695	และอยูยืนยงจนถึงปัจจุบัน	ในแตละวันจะเห็นนักทอง
เที่ยวทั้งในและตางประเทศมาชื่นชมจัตุรัสแหงน้ีอยางมากมาย	โดยเฉพาะยาม
คํ่าคืนที่มีการเปิดไฟประดับประดาสวยงาม	และดวยความงดงามอยางที่กลาว
ทําใหจัตุรัสน้ีไดขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.	1998

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลัง
ปัสสาวะใสอาง	มีความสูงประมาณ	61	ซ.ม.	ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุง
บรัสเซลส

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Gresham	Belson	Hotel	หรือที่พักระดับใกลเคียง	

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะออกเดินทางเขาสู	“มหานครปารีส”	เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	ตั้งอยูบนแมน้ําแซนน	บริเวณ

ตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควน	อีล-เดอ-ฟรองซ	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2,000	ปี	ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัยแหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพลของ
การเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น	วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหง
หน่ึงของโลก	ระหวางการเดินทางชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของหมูบานทางชนบทของฝรั่งเศส
อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพื่อความสะดวก

ชวงบาย
นําคณะเดินทางเขาสู	“ยานมองมารต”	(Montmarte)	เป็นเนินเขาสูง	130	เมตร	ทางเหนือของปารีสและเป็น

จุดที่สูงที่สุดของเมือง
ชม	“มหาวิหารซาเคร-เกอร”	(Bassilica	of	Sacre	Coeur	)	หรือวิหารพระหฤทัย	ที่สรางขึน้เพื่อเป็น

อนุสรณสถานที่อุทิศแดชาวฝรั่งเศส	ที่เสียชีวิตจากสงครามกับป	รัสเซีย	ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโรมัน	–
ไบเซนไทน	Roman-Byzantine	สีขาวสวยเดนเป็นสงาบนเนิน	เขามองมารต	นําทานชมความงามของวิว	สวย
ของปารีส	จนอาจกลาววา	เนินเขามองมารตเป็นเนินแหงประวัติศาสตร	และ	เนินแหงความฝัน	ของบรรดา
ศิลปินทั้งหลาย	ณ	ที่แหงน้ีคือ	ที่นัดพบของศิลปินมาตั้งแตศตวรรษที่	19	ผลงานศิลปะไดมี	การสรางสรรคจากที่
น่ีเป็นจํานวนมาก	อิสระใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง	ในยานมองมารตตลอดสอง
ขางทางจะเต็มไปดวยรานกาแฟสไตลปารีเซียง	อิสระใหทานไดเดินชมบรรยากาศ	และเลือกซื้อของที่ระลึกตางๆ
นําทาน	“ลองเรือชมแมน้ําแซนน”	พรอมชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝ่ังของแมน้ําแซนน	โบราณ

สถานและอาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส	ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดด
เดนเป็นมหานครที่งดงามแหงหน่ึงของโลก	อาทิเชน	หอไอเฟล	,	พิพิธภัณฑลูฟร	,	ศาลาวาการ	โอเต็ล	เดอ



วิลส	,เกาะเซ็นตหลุยส	,โบสถนอรทเตรอดาม	,	พิพิธภัณฑออรเซย	,	แซงวาลี้ด	,	พระราชวังบูรบ็อง
,สะพานอเล็กซานเดอรที	่3	ฯลฯ

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก
พักที่	BEST	WESTERN	AIRPORT	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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

ตั้งอยูบนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส	ไดชื่อวาเป็นยานศิลปะที่โดงดัง
แหงหน่ึง	ในอดีตประมาณคริสตศตวรรษที่	19	มีศิลปินดัง	ๆ	มาปักหลักอยู
หลายคนแตตอนน้ันยังไมดังเทาไหรเป็นศิลปินใสแหงดวยซํ้าไป	และยังเป็น
ยานการคา	ที่นักทองเที่ยวมักมาเดินชอปป้ิงกันดวย

มหาวิหารซาเครเกอร	มหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน	บนยอดเขามงมาทรที่
สูงที่สุดในปารีส	อุทิศใหแดพระหฤทัยของพระเยซู	และชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิต
ในสงครามกับปรัสเซีย	นอกจากน้ียังมีรูปสําริดของโยนออฟอารค	(Joan	of
Arc)	ประดับอยูที่ดานหนาของซุมประตูดวย

ยอดเขาที่สูงที่สุดของกรุงปารีส	หรือที่เรียกกันวา	"มงมาทร"	สรางขึน้เพื่ออุทิศ
แกพระหฤทัยของพระเยซู	ปัจจุบันถือเป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวหลักของ
กรุงปารีส	โดยถือเป็นอนุสาวรียของทั้งสองดาน	คือการเมือง	และวัฒนธรรม

ลองเรือในแมน้ําแซนน	ที่เป็นแมน้ําสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศส	ทั้งยังเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนักทอง
เที่ยวสูงสุดแหงหน่ึงในกรุงปารีสอีกดวย



อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพื่อความสะดวก

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด	เกาแกที่สุด	และใหญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก	พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน	จัดแสดงศิลปะที่มี
คุณคาระดับโลกมากมาย	เชน	ภาพเขียนโมนาลิซา	ผลงานของตาง	ๆ	ของ
เลโอนารโด	ดาวินซีแลอเล็กซานดรอส	นอกจากน้ี	พิพิธภัณฑที่น่ียังเป็นสถาน
ที่ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดในกรุงปารีส

เป็นโบสถที่ตั้งอยูในฝรั่งเศสของชาวโรม	ซึ่งเคยเป็นอาคารที่ใหญที่สุดในโลก
ถึงมากกวา	200ปี	ดวยขนาดที่ใหญ	ตัวโบสถน้ันสามารถมองเห็นไดจากที่
ไกลๆ

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	BEST	WESTERN	AIRPORT	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานผานชม	“พิพิธภัณฑลูฟร”	ซึ่งตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแซนนสรางในคริสตศตวรรษที่12เดิมเป็นที่

ตั้งปอมปราการและเป็นพระราชวังที่ประทับของกษตัริยฝรั่งเศสหลายพระองค	ดานหนามีสัญลักษณเป็นปิรามิด
แกวภายในเป็นที่สะสมงานศิลปะตั้งแตพระเจาฟรังซัวรที่	2
ชมลานประวัติศาสตร	“จัตุรัสคองคอรด”	Place	de	la	Concorde	ที่พระเจาหลุยสที่	16	และพระนางมารีอัง

ตัวเนต	ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส
ชมถนนแหงแฟชั่น	“ชองเอลิเซ”	(Champs-Elysees)	ที่มี	ความยาวกวา	2	กิโลเมตรที่รมรื่นไปดวยตนเมเป้ิล

ตลอดสองขางทางและถือวาเป็นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก
ชม	“ประตูชัย”	Arc	de	Triomphe	สัญลักษณแหงชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1805

นําคณะชอปป้ิง	สินคาปลอดภาษีที	่Duty	Free	อิสระกับการ	ชอปป้ิงสินคาตามรสนิยมแบรนดชื่อดังนานา
ชนิด	อาทิ	น้ําหอม	เสื้อผากระเปา	เครื่องสําอาง
อิสระกับอาหารม้ือกลางวัน	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย
จากน้ันสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่	หางสรรพสินคา	แกลลารี-ลาฟาแยตต	Galerie	Lafayette

ชวงคํ่า
อิสระกับอาหารม้ือคํ่า	ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน
พักที่	BEST	WESTERN	AIRPORT	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง



	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด	เกาแกที่สุด	และใหญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก	พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน	จัดแสดงศิลปะที่มี
คุณคาระดับโลกมากมาย	เชน	ภาพเขียนโมนาลิซา	ผลงานของตาง	ๆ	ของ
เลโอนารโด	ดาวินซีแลอเล็กซานดรอส	นอกจากน้ี	พิพิธภัณฑที่น่ียังเป็นสถาน
ที่ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดในกรุงปารีส

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

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

เป็นอนุสรณสถานที่สําคัญของกรุงปารีส	เป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหง
ดวงดาว	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นสดุดีวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อ
ประเทศ

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

	พักที่	BEST	WESTERN	AIRPORT	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง



อิสระกับอาหารม้ือกลางวัน	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
อิสระกับอาหารม้ือคํ่า	ตามอัธยาศัยเ	พื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน

อาหารกลางวันอิสระ	ตามอัธยาศัย

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
หลังอาหาร	เดินทางสู	สนามบินชารลเดอโกล	เพื่อใหทานไดมีเวลาทํา	TAX	REFUND	คืนภาษีกอนการเช็ค

อิน
อาหารกลางวันอิสระ	ตามอัธยาศัย

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
13.40	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG	931

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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

ชวงเชา
05.55	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	10	วัน	ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย	20	ทาน	และหรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	20	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ี	ทางบ
ริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาทานตองการ

2.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็น	สุดวิสัย	จนไมอาจ
แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ	ที่นอกเหนือความ	รับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ

3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก
ปฏิเสธการเขา	และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

4.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ
ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ	ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

5.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ	25	ทาน	และไดรับคิวการตอบรับจาก
ทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หองพักที่คอนเฟิรม
มาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	15	ทาน	จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทาง
ทานไดอยางถูกตอง

6.	หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม	ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซาเดี่ยว	ซึ่งทาง
ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัคอย
ดูแล	และอํานวยความสะด

7.	เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวรเป็นผู
กําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวนตามที่
สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวยความ
สะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน

8.	กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจาย
จริงทีเ่กิดขึ้นดังตอไปน้ี
8.1.	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ	ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไม
ผานการพิจารณา
8.2	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินที่ออกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา	หาก
ทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ	REFUND	โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูก
หักบางสวน	และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน	45-60	วัน	(ตามกฎของแตละสายการบิน)	ถายังไมออกตัว๋ทานจะ
เสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
8.3	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนคา
มัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ

9.	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย
ทัง้หมด	100%

10.	ทางบริษทัเริ่มตน	และจบ	การบริการ	ที่สนามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	หรือตาง
ประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะไมรับ
ผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะน้ันทานควรจะให
กรุป	FINAL	100%	กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

กรุณาจองลวงหนาพรอม	ชําระงวดแรก	35,000	บาท	กอนการเดินทาง	พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
Passport	มายังบริษทั	และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา	14	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป	-	กลับ	กรุงเทพฯ	-	แฟรงคเฟิรท	//	ปารีส	-	กรุงเทพฯ	(หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)

2.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต
ใหคนขับรถเกิน	12ช.ม./วัน

3.	โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ
เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้	3-4	เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรด
แฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง	โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก



4.	คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา	และคาธรรมเนียมวีซา	ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา
ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม

5.	คาอาหารที่ระบุในรายการ	ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
6.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู	และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.	คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
4.	คาพนักงานยกกระเปา	ณ	โรงแรมที่พัก	(ทางบริษทัฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจาก

มิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก	และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)

5.	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ	12	ยูโร
6.	คาทิปหัวหนาทัวร	ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก	ทานละ	100	บาทตอวัน

เอกสารทีใ่ชในการยื่นขอวีซา	VISA	(ตองมาโชวตัวทีส่ถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)
หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย	3	หนา
รูปถายสี	(ตองถายไวไมเกิน	6	เดือน	ฉากหลังเป็นสีขาวเทานัน้	)	1.5	X	2.0	น้ิว	จํานวน	3	รูป	ขึน้อยูกับ

ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน	1	ชุด*	คาขาย	หลักฐานทางการคา	เชน	ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย

หรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง	อายุยอนหลังไมเกิน	3	เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง	*พนักงานและผูถือ
หุน	หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY
CONCERN	แทนการใชชื่อแตละสถานทูต*ขาราชการและนักเรียน	หนังสือรับรองจากตนสังกัด	หนังสือรับรองเป็น
ภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ	1	ฉบับ	(	สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานัน้	สวนบัญชีอื่นๆนอกจาก

ออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ	สามารถยื่นแนบเพิม่เติมได	ทัง้น้ีเพื่อใหหลักฐานการเงิน
ของทานสมบูรณทสุด)
-	หนังสือรับรองจากธนาคาร	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทน
การใชชื่อแตละสถานทูตพรอมStatement	และ	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	โดยละเอียดทุกหนา	ยอน
หลัง	6	เดือนกรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต	และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา	(ใช
เวลาดําเนินการขอประมาณ	3-5	วันทําการ)
-	เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
-	สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส	สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได	แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยก
คนละชุด
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณ	/	หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง	หรือบิดามารดาไมได

เดินทางทั้งสองคน	ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง	ประเทศจากบิดา	และ	มารดา	ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่
วาการอําเภอ
สําเนาบัตรประชาชน	หรือ	สําเนาสูติบัตร	1	ชุด
สําเนาทะเบียนบาน	1	ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส	หรือ	ทะเบียนหยา	1	ชุด
สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล	(ถามี)	1	ชุด
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต

ยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทองเทีย่ว



ยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงค
ในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทาน
หลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	30	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีจะคํานึง
ถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

กรุณาสํารองทีน่ัง่ลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย	8	สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา
โปรแกรมการเดินทางอาเปลีย่นแปลงไดตามความเหมะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ,การลาชาอัน

เน่ืองมาจากสายการบิน	และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน	เพื่อความปลอดภัยในการเดิน
ทาง	โดย	เวิลด	คอนเน็คชั่นส	ไดมอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจตัดสินใจ	ณ	ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ	จะ
คํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		45	วัน	-	คืนคาใชจายทั้งหมด	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาล
และกรุปทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบิน	หรือ	กรุปทีมี่การการันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศ	หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได				

2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	35	วันขึน้ไป	-		เก็บคาใชจาย	10,000	บาท		

3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		25	วันขึน้ไป		-		เก็บคาใชจาย		50	%	ของราคาทัวร
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		20	วัน	-	เก็บคาบริการทัง้หมด	100	%


