


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดฮา

2 สนามบินแฟรงคเฟิรต	-	นครแฟรงกเฟิรต	-	จัตุรัสโรเมอร	-	เมืองเซนต
กอร	-	ทาเรือเซนตกอร	-	แมน้ําไรน	-	บ็อบพารด	-	มหาวิหารโคโลญ

พักที่	MERCURE
COLOGNE	-
MERCURE.COM 
หรือเทียบเทา

3 หมูบานกังหันลมซานสคันส	-	รองเทาไม	-	อัมสเตอดัม	(Amsterdam)	-
ลองเรือกระจก	-	บริษทัเจียระไนเพชร	-	จัตุรัสดัมสแควร

พักที่	HYATT
PLACE
AMSTERDAM
AIRPORT	หรือ
เทียบเทา

4 สวนเคอเคนฮอฟ	-	กรุงเฮก	-	พระราชวังแหงสันติภาพ	/	ศาลโลก	กรุง
เฮก	-	กรุงบรัสเซลล	-	เมเนเกนพีส	-	จัตุรัสกรองดปลาสต

พักที่	BEST
WESTERN
BRUSSELS	หรือ
เทียบเทา

5 อนุสรณอะโตเมี่ยม	-	เมืองบรูจส	-	กรุงบรัสเซลล	-	มหานครปารีส	-
ทาเรือบาโตมูซ	-	ลงเรือลองแมน่าแซนน	-	จัตุรัสคองคอรด	-	โบสถ
นอรธเตรอดาม

พักที่	KYRIAD
PARIS	NORD
PORTE	DE
SAINT	OUEN
หรือเทียบเทา

6 เมืองแวรซายส	-	พระราชวังแวรซายส	-	มหานครปารีส	-	โบสถนอรธ
เตรอดาม	-	ประตูชัย	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนนชองเอลิเซ	-	จัตุรัส
คองคอรด	-	หอไอเฟล	-	พิพิธภัณฑลุฟว

พักที่	KYRIAD
PARIS	NORD
PORTE	DE
SAINT	OUEN
หรือเทียบเทา

7
ยานมงมารต	-	มหาวิหารซาเครเกอร	หรือ	โบสถซาแกลเกอร	หรือ
มหาวิหารพระหฤทัยแหงมงมาทร	/	มหาวิหารซาเคร-เกอร	/	โบสถซา
เครเกอร	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่	ลาฟาแยตต	-	สนามบิน
ชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

19	เม.ย.	61	-	26	เม.ย.	61 ฿56,999 ฿56,999 ฿56,999 ฿10,000

22	เม.ย.	61	-	29	เม.ย.	61 ฿56,999 ฿56,999 ฿56,999 ฿10,000

29	เม.ย.	61	-	6	พ.ค.	61 ฿59,999 ฿59,999 ฿59,999 ฿10,000



บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน
ลูกคาทีเ่ดินทางวันที	่26	มี.ค	61	จะบินดวยสายการบิน	EK

17.30	น.	คณะผูเดินทางพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	เคานเตอร	Q	สายการบิน	QATAR
AIRWAYS	(QR)	เจาหนาที่บริษทัฯ	คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระบัตรที่น่ังขึน้
เครื่อง
20.25	น.	ออกเดินทางสู	แฟรงคเฟิรต	โดยเที่ยวบินที่	QR	835/QR	069	แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา

บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่วบิน
เดินทางถึง	สนามบินแฟรงคเฟิรต	หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลวนําทานเขาโรงแรมที่พัก

บริเวณสนามบิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

ชวงเชา
07.05	น.	คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงคเฟิรต	หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลการกรแลว

นําทานเดินทางสูตัวเมือง	แฟรงคเฟิรต	เมืองศูนยกลางทาง	การเงิน	การธนาคาร	และธุรกิจ	ของประเทศเยอรนี
จากน้ันนําทานไปยังบริเวณจตุรัสโรเมอร	อาคารโรเมอร	หรือศาลากลาง	ของนครแฟรงคเฟิรต	วิหารเซนตพอล
ซึ่งใชเป็นอาคารรัฐสภาของ	นครแฟรงคเฟิรตและอีกทั้งยังเป็น	อาหารรัฐสภาแหงแรก	ของประเทศเยอรมนี
วิหารเซนต	บาโทโลมิว	ซึ่งเป็นวิหารศักศิทธิ	์ของนครแฟรงคเฟิรต	ไดเวลานัดหมาย	นําทานเดินทางไปยังเมือง
เซนตกอร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังจากรับทานอาหารกลางวันแลว	นําทานลงเรือ	ณ	ทาเรือเมืองเซนตกอร	สูทีท่าเรือเมือง	บอพพาร

ดใชเวลาลองเรือประมาณ	1	ชั่วโมง	ระ	หวางทางทานจะไดชมทัศนียภาพ	ที่สวยงามของสองฟากฝ่ังแมน้ําไรน
ซึ่งจะไมมีสะพานขามแมน้ํามาบดบังทัศนยภาพที่สวยงามเลยแมแตสะพานเดียว	สองฟากฝ่ังเป็นไรองุน	สลับ
ปราสาทโบราณเป็นระยะ	หมูบานสวยนารักโบสถวิหารยอดแหลมบางเป็นโดมบาง	บางชวงปลูกไมดอกไม
ประดับไวแถวรานกาแฟริมฝ่ัง	โรงแรมและรานคา	สวยงามหลากสีสัน	ถึง	เมืองบอพพารด



นําทานออกเดินทางสูเมืองโคโลญประเทศเยอรมนี	นําทานชมความยิ่งใหญของ	มหาวิหารแหงเมือง
โคโลญ	เป็นวิหารสไตลโกธิค	ที่รอดพนจากการถลมระเบิดจากชวงสงครามโลกครั้งที่	2	และเมืองโคโลญก็ยัง
เป็นตนกําเนิดของน้ําหอมตระกูล	4711	อีกดวย	อิสระใหทานเลือกซื้อของที่ระลึก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารพื้นเมือง)
พักคางคืน	ณ	MERCURE	COLOGNE	-	MERCURE.COM		หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต	ตั้งอยูที่แฟรงกเฟิรต	เยอรมนี	เป็นทา
อากาศยานที่ใหญที่สุดของเยอรมนี	และใหญเป็นอันดับ	3	ของยุโรป

เป็นเมืองใหญที่มีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวัน
ตกไดสบาย	ๆ	ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการเงิน	เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะ
ดานการบิน	สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็นสนามบินที่มีปริมาณการจราจรทาง
อากาศมากที่สุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

เป็นที่ตั้งของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต	ตรงกลางจัตุรัสเป็น
น้ําพุแหงความยุติธรรม	ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางที่ได
รับการบูรณะแลว	ปัจจุบัน	จตุรัสโรเมอร	ยังคงความงามสงารายลอมดวย
สถาปัตยกรรมตั้งแตสมัยศตวรรษที่14

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ทาเรือเซนตกอร	(St.	Goar)	นําทานลองเรือชมความสวยงามของแมน้ําไรน
แมน้ําสายสําคัญที่สุดสายหน่ึงของยุโรป	ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสอง
ฟากฝ่ังแมน้ําเพลิดเพลินกับทิวทัศนของไรองุน	และปราสาทของโบราณอายุ
กวา	600ปี	และอาคารบานเรือนของอดีตเหลาขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู
สองฟากฝ่ังแมน้ํา	ลงเรือเฟอรรี่ลองแมน้ําไรนมากกวาน่ังรถเลียบฝ่ัง



เป็นแมน้ําที่ยาวและสําคัญที่สุดในทวีปยุโรป	ยาวทั้งสิ้น	1,230	กิโลเมตร	มี
ตนน้ําจากเทือกเขาแอลป	ไหลผานประเทศอิตาลี,	สวิตเซอรแลนด,	ลิกเตนส
ไตน,	ออสเตรีย,	เยอรมนี,	ฝรั่งเศส,	ลักเซมเบิรก,	เบลเยี่ยม,	และเนเธอรแลนด
ไปออกที่ทะเลเหนือ

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

มหาวิหาร	หรือ	โบสถแหงน้ี	มีอายุกวา	700	ปี	และเป็นมหาวิหารที่เป็น
สัญลักษณ	ประจําเมืองโคโลญจน	เยอรมนี	ความสําคัญของโบสถแหงน้ี	คือ
เป็นหน่ึงในศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันแคธอลิกตั้งแตสมัยโรมัน
โดยเป็นที่ประทับของ	อารคบิชอป	และจักรพรรดิโรมันดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารพื้นเมือง)
	พักที่	MERCURE	COLOGNE	-	MERCURE.COM		หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันเดินทางสู	หมูบานกังหันลม(Windmill)	ซานส	ชานส	แถบชนบทของฮอลแลนด	ชมกังหันลมแบบ

ตาง	ๆ	ซึ่งสรางมาเพื่อใชงานตางกันอาทิเชนใชทดน้ําเขาแปลงนา,ใชเป็นโรงเลื่อย,	โรงสีขาว,	เนเธอรแลนดเคย
มีกังหันลมอยู	9,000	หลัง	แตปัจจุบันเหลือแคเพียง	945	หลัง
จากน้ันนําทานชมหมูบานชาวดัชทเกาแกดั้งเดิมบานหลังเล็กนารักปลูกอยูริมน้ําหนาบานมีแปลงสวน

ดอกไมนานาชนิดหนาตางประดับดวยผาลูกไมลวดลายตางๆ	นําทานแวะชมโรงงานรองเทาไม	ที่ผลิตจากไม
พลับเพลา	ที่เป็นอุตสาหกรรมเกาแกมาตั้งแตสมัยโบราณชมวิธีการทํารองเทาไมแบบดั้งเดิม	ซึ่งเป็นรองเทา
ประจําชาติของชาวฮอลแลนด
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางสู	กรุงอัมสเธอรดาม	เพื่อนําทาน	ลองเรือหลังคากระจก	ชมกรุงอัมสเตอรดัม	ซึ่งตลอด

เวลาหลายรอยปีที่ผานมา	คลองเป็นเสนทางคมนาคมที่สําคัญที่สุดของเมืองน้ี	และอัมสเตอรดัมก็มีคลองจํานวน
มากที่สุดในโลกดวย	(ประมาณ	100	คลอง	ยาวรวมกัน	97	กม.)	และมีสะพานขามคลอง	600	สะพาน	สถานที่
สําคัญนาชมที่สุดของอัมสเตอรดัม	เกือบทั้งหมดจะอยูริมคลอง	รวมทั้งคฤหาสนบานชองของคหบดีเกาแกดวย
แมกระทั่งตลาดดอกไมสดของเมืองหลวงแหงน้ีก็ยังอยูริมคลอง
จากน้ันนําทานแวะชมโรงงานเจียรนัยเพชรและอัญมณี	ซึ่งเป็นงานฝีมือลือชื่อของเนเธอรแลนดมานานแลว

พรอมกันน้ันทานจะมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกันเองจากโรงงานอีกดวย
นําทานเดินชมยาน	Dam	Square	ถายรูปพระราชวังหลวง	จากดานนอก	ซึ่งจะเป็นยานกลางเมืองและเป็น

ถนนชอปป้ิง	ของกรุงอัมสเธอรดาม	จากน้ันอิสระใหทาน	เลือกซื้อสินคาของที่ระลึก	สินคาแบรนดเนมตางๆ



ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักคางคืน	ณ	HYATT	PLACE	AMSTERDAM	AIRPORT	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

โรงงานรองเทาไม	เป็นโรงงานที่ผลิตรองเทาจากไมพลับเพลา	ที่ใชมาตั้งแต
สมัยโบราณ	เพราะวาประเทศเนเธอรแลนด(ฮอลแลนด)เป็นประเทศอยูในเขต
ที่จัดไดวามีความชื้นสูง	ชาวดัสตจึงคิดประดิษฐรองเทาที่มีประสิทธิภาพกัน
ความชื้นไดสูง	และรองเทาไมน่ียังมีอายุการใชงานที่นานอีกดวย	ที่น่ียังมี
รองเทาที่ทําขายหากทานใดตองการซื้อเป็นที่ระลึกกอสามารถซื้อได	มีหลายสี
หลายลวดลาย	และหลายขนาด	หากทานใดประสงคอยากไดพวงกุญแจเป็นที่
ระลึกหรือของฝากแกญาติที่บานก็มีอีกเชนกัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HYATT	PLACE	AMSTERDAM	AIRPORT	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมือง	ลิเซ	เพื่อนําทานเขาชม	ดอกทิวลิป	ณ	สวนเคอเคนฮอฟ	(	จัดเพียงปี

ละหน่ึงครัง้	)	สวนดอกไมแหงน้ีเป็นความคิดริเริ่มของ	นายกเทศมนตรีเมืองลิซเซ	ในปี	1949	ไดรวมกับสมาคม
ผูสงเสริมการปลูกดอกไมประเภทไมหัว	ไดเกิดแนวคิดที่จะมีงานแสดงไมดอกประจําปีแบบกลางแจง	โดย
ทําการจัดใหเหมือนกับการไดชมสวนจริงๆ	และก็ไดเลือกเคอเคนฮอฟแหงน้ีเป็นที่จัดแสดง	สวนเคอเคนฮอฟ
(Kerkenhof	Garden)	เป็นสวนสวยที่ผูคนทั่วโลกปรารถนาที่จะมาเยือน	อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการถายรูป
ภายในสวน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทาน	เดินทางสู	กรุงเฮก	เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด	และเป็นที่ตั้งของคณะรัฐบาล	ผานชม

ศาลโลก	หรือพระราชวังแหงสันติภาพ	(Peace	Palace)	หลังจากน้ัน	ออกเดินทางสู	กรุงบรัสเซลสประเทศ
เบลเยี่ยม	นําทานผานชมอาคารบานเรือนในยุคเกา	ๆ	สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหวางกอธิคและนีโอกอธิค
นําทานผานชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษตัริยแหงเบลเยี่ยม	(THE	ROYAL	PALACE)	นําทานชม

เมเนเกน	พิส	หนูนอยยืนฉ่ี	สัญลักษณของบรัสเซล	เป็นรูปป้ันเด็กชายผมหยิก	สูงประมาณ	3	ศอก	หนาตานา
รักนาเอ็นดู	กําลังปัสสาวะ	(ซึ่งเป็นน้ําพุ)
นําทานชมอาคารบานเรือนในยุคเกา	สถาปัตยกรรมผสมระหวางแบบกอธิคและนีโอกอธิค	พรอมทั้งเดินเลน

บริเวณ	กรองดปลาซ	หรือจัตุรัสกลางเมืองบรัสเซล	ที่ไดรับการยกยองวาเป็นจัตุรัสที่สวยงามและมีเสนห
ที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป	ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารบานเรือน	ซึ่งกอสรางดวยสถาปัตยกรรมบารอกที่
งามสงา	และอาคารที่เดนที่สุดคือศาลากลาง	ซึ่งเป็นอาคารที่ใหญที่สุดในกรองดปลาซ	พึ่งผานการบูรณะให
สวยงามยิ่งขึน้	เป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปป้ันตามจั่วตาง	ๆ	สวยงามมาก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักคางคืน	ณ	BEST	WESTERN	BRUSSELS	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เป็นเมืองใหญเป็นอันดับ	3	รองจากกรุงอัมสเตอรดัม	และรอตเทอรดาม	โดย
ตัวเมืองน้ันตั้งอยูทางตะวันตกของประเทศ	นอกจากน้ียังเป็นที่ตั้งของ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพิมพ	เป็นที่ตั้งของศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศ	หรือ	"ศาลโลก"

ศาลโลก	มีชื่อเรียกอยางเป็นทางการวา"ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ"
(International	Court	of	Justice	:	ICJ)	กอตั้งขึน้เมื่อ	พ.ศ.	2489	มีฐานะเป็น
องคกรหน่ึงขององคการสหประชาชาติ	(United	Nations	:	UN)	สํานักงานของ
ศาลโลกตั้งอยูที่กรุงเฮก	ประเทศเนเธอรแลนด	หลักของศาลโลกมี	2	ประการ
คือ	1.	ตัดสินคดีพิพาทระหวางรัฐบาลของรัฐภาคีที่เป็นสมาชิกของ	UN	และ
เป็นประเทศที่ยอมรับอํานาจของศาลโลก	ซึ่งปัจจุบันมีอยูทั้งหมด	62	ประเทศ
จากสมาชิก	UN	รวม	188	ประเทศ	นอกจากน้ียังรวมถึงสวิตเซอรแลนด	ที่มิได
เป็นสมาชิกของ	UN	แตยอมรับอํานาจของศาลโลก	2.	วินิจฉยั	ตีความ	และให
คําปรึกษา	ในประเด็นปัญหาขอกฎหมายแกองคกรระหวางประเทศที่ยอมรับ
อํานาจของศาลโลก	ศาลโลก	ประกอบดวย	คณะผูพิพากษาตางสัญชาติกัน
จํานวน	15	คน

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม	เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของ
สหภาพยุโรป	เมืองหลวงของกรุงเบลเยี่ยมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบ
เหมาะแกการเป็นสถานที่พักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางที่
ปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตกที่มีความเป็นสากล

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลัง
ปัสสาวะใสอาง	มีความสูงประมาณ	61	ซ.ม.	ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุง
บรัสเซลส

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	BEST	WESTERN	BRUSSELS	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานถายรูปคูกับประติมากรรม	อโตเมีย่ม	สัญลักษณของการรวมตัวครั้งแรก	ของกลุมประเทศ

ยุโรปเมื่อปี	ค.ศ.	1959	ซึ่งถูกสรางขึน้เพื่อวัตถุประสงคในการจัดงานแสดงสินคาโลก	โดยสรางเป็นรูปทรงกลม
ขนาดยักษจํานวน	9	ลูก	แทน	9	จังหวัดของประเทศเบลเยี่ยม	และไดจําลองแบบมาจากอะตอมที่ขยายขนาดขึน้
มา	165	ลานเทา
สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู	เมือง	บรูจประเทศเบลเยีย่ม	บรูจ	หรือ	บรุเยอ	เป็นเมืองที่ใหญที่สุด

และเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอรตะวันตกในบริเวณเฟลมมิชในประเทศเบลเยียม	ตัวเมืองตั้งอยูทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ	ไดรับการรับรองใหเป็นมรดกโลก	จากองคการยูเนสโก	และไดรับขนาน
นามวาเป็นเวนิสของยุโรปเหนือ	ทานจะไดสัมผัสกับความงามของเมืองที่รายลอมดวยลําคลองมากมาย	และ
สะพานขามคลองที่จะมีลักษณะเหมือนกับเมืองเวนิซประเทศอิตาลี
ชมจตุรัส	Market	Square	ชมอาคารศาลาเทศบานเมืองบรูจ	จากน้ันอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาของที่

ระลึก
จากน้ันนําทานออกเดินทางสูกรุงบรัสเซลส	เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม	นําทานผานชมอาคารบาน

เรือนในยุคเกา	ๆ	สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหวางกอธิคและนีโอกอธิค
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองปารีสจนกระทั่งถึงกรุงปารีส	เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	ตั้งอยุบนแมน้ํา

แซนน	บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควน	อีล-เดอ-ฟรองซ	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2000
ปี	เมืองปารีส	มหานครซึ่งไดรับการกลาวขานวาเป็นเมืองหลวงดานแฟชั่น
นําทานเดินทางสู	ทาเรือบาตามูซ	เพื่อลองเรือแมน้ําแซนน	ชมวิวทิวทัศนกันบนดาดฟาเรือชื่นชมความ

งามของทัศนียภาพของนครปารีส	ชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝ่ังของแมน้ําแซนน	โบราณสถาน	และ
อาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส	ควรคาแกการอนุรักษตลอดทางทานจะไดความประทับใจกับ
ความสวยงามของทัศนียภาพที่รวมกันสรรสรางใหนครปารีสไดชื่อวาเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแหงหน่ึงของ
โลก	
อาทิเชน	สะพานอเล็กซานเดอร,	ศาลาวาการ,	จัตุรัสคองคอรด,	โรงกษาปณ,	เกาะอิลเดอลาซิเต

ศูนยกลางเมืองแหงแรก	สถานที่ตั้ง	มหาวิหารนอเตรอดาม	หรือโบสถนอเตรอดาม	สรางดวยศิลปะแบบ
โกธิกที่ประดับตกแตงดวยกระจกสีอยางงดงามซึ่งในอดีตเคยใชเป็นสถานที่สําหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนขึน้
ครองราชย	มีอายุเกาแกกวา	800	ปีและทําใหใหปารีสโดดเดนเป็นมหานครที่งดงามแหงหน่ึงของโลกงดงาม
ที่สุดแหงหน่ึงของโลก	(ในกรณีที่น้ําในแมน้ําแซนขึน้สูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย	เชน	การนัดหยุดงาน
เป็นตน	รายการลองแมน้ําแซนอาจจะไมสามารถดําเนินการได)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าแบบพื้นเมืองฝรัง่เศส	(เมนู	หอยเอสคาโกอบเนย	,ทานสามารถ	เลือก	สเตก

สไตลฝรัง่เศส	1	อยาง	อาทิเน้ือหมู/เน้ือวัว/เป็ดอบซอส/ปลา	พรอมจิบไวนฝรัง่เศส	ตบทายดวยของ
หวาน	)
พักคางคืน	ณ	KYRIAD	PARIS	NORD	PORTE	DE	SAINT	OUEN	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เมืองบรูจจ	เป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลที่โดงดังเมืองหน่ึงของประเทศเบลเยียม
เมืองน้ีถูกลอมรอบดวยคูเมืองถึงสองชั้น	ซึ่งนาจะเป็นการปองกันขาศึกศัตรูใน
สมัยกอนวิธีหน่ึง	ในปัจจุบัน	บานเรือน	อาคาร	และโบสถ	ยังคงรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบเดิมคือ	เฟลมมิช	และเรเนซอง	ที่ดูวิจิตรสวยงามดุจดั่งมนต
ขลัง



เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม	เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของ
สหภาพยุโรป	เมืองหลวงของกรุงเบลเยี่ยมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบ
เหมาะแกการเป็นสถานที่พักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางที่
ปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตกที่มีความเป็นสากล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เป็นเรือที่ใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศ
ในการแมน้ําแซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	การลองเรือ
บาโตมูชแตละครั้งจะไดชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

ลองเรือในแมน้ําแซนน	ที่เป็นแมน้ําสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศส	ทั้งยังเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนักทอง
เที่ยวสูงสุดแหงหน่ึงในกรุงปารีสอีกดวย

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

เป็นโบสถที่ตั้งอยูในฝรั่งเศสของชาวโรม	ซึ่งเคยเป็นอาคารที่ใหญที่สุดในโลก
ถึงมากกวา	200ปี	ดวยขนาดที่ใหญ	ตัวโบสถน้ันสามารถมองเห็นไดจากที่
ไกลๆ



ในกรณีทีน้ํ่าในแมน้ําแซนขึ้นสูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย	เชน	การนัดหยุดงาน	เป็นตน
รายการลองแมน้ําแซนอาจจะไมสามารถดําเนินการได

	รับประทานอาหารคํ่าแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส	(เมนู	หอยเอสคาโกอบเนย	,ทานสามารถ	เลือก	สเตกสไตล
ฝรั่งเศส	1	อยาง	อาทิเน้ือหมู/เน้ือวัว/เป็ดอบซอส/ปลา	พรอมจิบไวนฝรั่งเศส	ตบทายดวยของหวาน	)
	พักที่	KYRIAD	PARIS	NORD	PORTE	DE	SAINT	OUEN	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางไปยัง	แวรซายส	อดีตเมืองหลวงและศูนยกลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจาหลุยสที่
14	อยูหางจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต	ระยะทางประมาณ	24	กิโลเมตร
นําทานเขาชม	พระราชวังแวรซายส	(มีไกดทองถิน่บรรยาย	ในแตละหองขอมูลแนนป๊ึก	ทีส่ําคัญ

เทีย่วแบบ	VIP	ไมมีตอคิว)	พระราชวังที่ถูกสรางขึน้มาเพื่อใหใหญที่สุดในปฐพี	ชมความอลังการของ
พระราชวังซึ่งไดรับการตกแตงไวอยางหรูหราวิจิตรบรรจง	
ชมความงดงามของหองตางๆ	อาทิเชน	หองอพอลโล,	หองนโปเลียน	หองบรรทมของราชินี,	หองโถงกระจก

ทองพระโรง,	หองสงครามและสันติภาพ	รวมถึงเรื่องราวและความเป็นมาของอดีตอันยิ่งใหญของพระราชวังแหง
น้ี	จากน้ันอิสระใหทานไดชมและถายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณอุทยานอันรมรื่นและหลากหลายดวยพันธุไมดอกไม
ประดับสีสันสวยงาม
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู	นครปารีส	นครหลวงของฝรั่งเศส	ศูนยกลางแหงแฟชั่นชั้นนําของโลก

ตั้งอยูริมสองฝ่ังของแมน้ําแซน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานชม	โบสถนอรทเธอดาม	ซึ่งตั้งอยูทางฝ่ังตะวันตกของกรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	มหาวิหาร

เริ่มสรางเมื่อปี	ค.ศ.1163	ระหวางรัชสมัยพระเจาหลุยสที่	7	โบสถน้ีไดรับการบรูณปฎิสังขรณโดยเออเซน	วียอ
เลต-เลอ-ดุก	ผูเป็นสถาปนิกคนสําคัญคนหน่ึงของฝรั่งเศสการกอสรางเป็นแบบกอธิคเป็นมหาวิหารแรกที่ถูก
สรางในลักษณะน้ี	และการกอสรางก็ทําตอเน่ืองมาตลอดสมัยกอธิค	ประติมากรรม	
จากน้ันนําทานไปชม	ประตูชัย	สัญลักษณแหงชัยชนะของนโปเลียน	กอนน่ังรถผานชมสองฟากฝ่ังถนนชอง

ป เซลิเซ	ตนแบบถนนราชดําเนินของไทย	ซึ่งเต็มไปดวยคาเฟและรานคาขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอรชื่อ
กองโลก
ผานชม	จัตุรัสคองคอรด	สถานที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในหนาประวัติศาสตรของฝรั่งเศสและยุโรป	เป็นลาน

ประหารที่ตั้งกิโยตินซึ่งคราชีวิตผูคนนับพันในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสปี	ค.ศ.	1789
นําทานถายภาพกับ	หอไอเฟล	สัญลักษณของนครปารีสดวยความสูงถึง	1,051	ฟุต	กันอยางจุใจจากน้ัน
นําทานเดินทางสู	รานปลอดภาษี	เพื่อใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ	มากมาย	อาทิเชน	เครื่องสําอาง,

น้ําหอม,	เครื่องประดับ,	กระเปาหนัง	และเครื่องหนังอื่นๆ	รวมทั้งเสื้อผา	Brand	Name	จากฝรั่งเศส	ใหทานถาย
รูป	พีระมิตแกว	พิพิธภัณฑลูฟวร

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักคางคืน	ณ	KYRIAD	PARIS	NORD	PORTE	DE	SAINT	OUEN	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่โดงดังในฐานะที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังแวรซาย	แวรซายเคยเป็น
เมืองหลวงของราชอาณาจักรฝรั่งเศสโดยพฤตินัยเป็นเวลากวาหน่ึงศตวรรษ
นับจาก	ค.ศ.	1682	ถึง	1789[ตองการอางอิง]	โดยปัจจุบันน้ีเมืองแวรซายได
เป็นชานเมืองที่รํ่ ารวยของกรุงปารีส	และยังคงเป็นศูนยกลางทางการปกครอง
และตุลาการที่สําคัญ



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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นโบสถที่ตั้งอยูในฝรั่งเศสของชาวโรม	ซึ่งเคยเป็นอาคารที่ใหญที่สุดในโลก
ถึงมากกวา	200ปี	ดวยขนาดที่ใหญ	ตัวโบสถน้ันสามารถมองเห็นไดจากที่
ไกลๆ

เป็นอนุสรณสถานที่สําคัญของกรุงปารีส	เป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหง
ดวงดาว	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นสดุดีวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อ
ประเทศ

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



มีไกดทองถิน่บรรยาย	ในแตละหองขอมูลแนนป๊ึก	ทีส่ําคัญเทีย่วแบบ	VIP	ไมมีตอคิว

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	KYRIAD	PARIS	NORD	PORTE	DE	SAINT	OUEN	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	มงมารต	บริเวณน้ีเป็นเนินเขาเตี้ยๆ	โดยมี	มหาวิหารซาเกรเกอร	ตั้งเดนเป็นสงาอยูเนิน

เขา	ชาวปารีสเขาถือวาเป็นสัญลักษณสําคัญชิ้นหน่ึงซึ่งเชิดหนาชูตาใหแกปารีสเทาเทียมกับหอไอเฟล	ประตูชัย
และมหาวิหารนอเตรอดาม	มหาวิหารซาเกรเกอร	สรางขึน้ดวยหินออนทั้งหลัง	ตรงกลางมียอดโดมสูงใหญ
สวนที่ตํ่ าลงมาก็มีโดมบริวารขนาดกลางและขนาดเล็กลอมรอบอยู	โดมประธานตรงกลางมีความสูงไมนอยกวา
80	เมตร	บริเวณน้ีสามารถมองเห็นนครปารีสปารีสในมุมมกวาง
อาหารกลางวัน	อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก	และใหเวลากับการชอปป้ิงสินคาตางๆ	ไดอยาง

เต็มที่

ชวงบาย	
ใหทานช็อปป้ิงสินคาที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในหางสรรพสินคาชื่อดัง	แกลลารีล่าฟาแยตต	ซึ่งมีสินคา

แบรนดเนมทุกยี่หอรวมถึง	Louise	Vuitton	ทานที่ไมมีความประสงคช็อปป้ิงสามารถเดินชมความงามของบาน
เมืองและโรงละครโอเปรา	ที่เกาแกสวยงาม	เพราะยานช็อปป้ิงอยูกลางเมืองมีอาคารบานเรือนสวยงามมาก
ไดเวลาอันสมควรนําทานออกเดินทางสูสนามบินชารลเดอรโกล	เพื่อทําการเช็คอิน	และทํา	TAX	REFUND

ชวงคํ่า
22.25	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	เที่ยวบินที่	QR	038	/	QR	832	แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ลูกคาทีเ่ดินทางวันที	่26	มี.ค	61	จะบินดวยสายการบิน	EK

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

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

19.00	น.	คณะเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการลาชา	(ดีเลย)	ของทางสายการบิน	การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล	ภัย
ธรรมชาติ	รถติด	ทําใหไมสามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรที่ระบุ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวน
สิทธิใ์นการที่จะไมคืนคาใชจายใด	ๆ	ทั้งสิ้น	เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึน้โดยตรงจากทางสายการบิน	และทางบ
ริษทัฯ	ไมไดรับคาชดเชยใด	ๆ	ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน	แตทางบริษทัฯ	จะคงไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดที่ลูกคาพึงจะได
รับอยางเต็มความสามารถ
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	หรือยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการไดตามความ

เหมาะสมโดยไมตองแจงลวงหนา	และสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเป็นสุดวิสัย
โดยจะพยายามใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทาน
3.	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลง

ของสายการบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยธรรมชาติ	สถานที่ทองเที่ยวที่มีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย	แต
ยังคงจะรักษา	มาตราฐานการบริการ	และประโยชนของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม
4.	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบในสวนที่เป็นทรัพยสินสวนตัว	ไมวาบางสวนหรือ	ทั้งหมด	อาทิเชน

พาสปอรต,	ของมีคา,	กระเปาเงิน,	กระเปาเดินทาง	เป็นตน
5.	บริษทัฯ	ขอสงวนลิขสิทธิใ์นการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผูรวมเดินทางนอยกวา	20	ทาน

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	50	วันกอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	40,000	บาท
2.	กรณีวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูต	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาธรรมเนียมการยื่นวีซา	โดย

จะคืนเงินสวนที่เหลือและหักคาใชจายตามความเป็นจริง	ใหภายใน	10	วัน
3.	สวนทีเ่หลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา	15	วันไมวาผลของวีซาจะออกหรือไมออก

ก็ตาม	มิฉะนัน้จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	(Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	(น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ	30
กิโลกรัม/กระเปาถือขึน้เครื่องทานละ	7	กิโลกรัม)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	(กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต

ใหคนขับรถเกิน	12	ชัว่โมง/วัน)
4.	คา	Coach	Tax	และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ
5.	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา	(โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรับอากาศ	เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลาย
เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล	งานแฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลทําใหตองมีการ
เปลีย่นยายเมือง	โดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็น
สําคัญ)
6.	คาอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7.	คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ
8.	คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ	Schengen	(ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมยื่นวีซาให	ไมวาวีซาจะผาน

หรือไม)
9.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ
10.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน	1,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลในวงเงิน	200,000	บาท	กับ
ACE	Insurance	Limited	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	(กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	มินิบารและทีวีชองพิเศษ	ฯลฯ
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่บริษทัฯจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4.	คาน้ําหนักสวนที่เกิน	30	กิโลกรัม	และมีจํานวนมากกวา	2	ชิ้น	(ระเบียบของสายการบิน)
5.	คาทิปหัวหนาทัวร	20	ยูโรตอทาน
6.	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป	(ทานละ	14	ยูโร)



1.	ในการยื่นวีซา	ทางบริษทั	จะทําการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูกําหนดวันและเวลาใหเขาไปยื่น
วีซา	เป็นการยื่นวีซาแบบกรุปเทาน้ัน(ปกติสถานทูตจะใหเขาไปยื่นวีซา	15วันกอนเดินทาง)	ซึ่งอัตราคาใชจายรวมอยู
ในรายการทัวรแลว
2.	ถาหากทานตองการยื่นวีซากอนทีส่ถานทูตแจงกําหนดเวลาใหเขาไปยื่นวีซากับทางบริษทัมา	(ขอ

ยื่นวีซาแบบเดีย่ว)	ทานจะตองมีคาใชจายเพิม่เติม	ทานละ	2,200	บาท	(Premium)	เงินจํานวนน้ี	ทานจายเงิน
ที่ตัวแทนยื่นวีซาดวยตัวทานเองในวันที่ทานยื่นวีซา
3.	ในกรณี	วันยื่นวีซา	แหลือนอยกวา	15วันกอนการเดินทาง	ทานจะตองจายเงินคาวีซาเพิม่ทานละ

2,600	บาท(Premium+	Fast	Track)เงินจํานวนน้ี	ทานจายเงินที่ตัวแทนยื่นวีซาดวยตัวทานเองในวันที่ทานยื่นวีซา
4.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ	15	ทาน	และไดรับคิวการตอบรับจาก

ทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หองพักที่คอนเฟิรม
มาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	15	ทาน	จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทาง
ทานไดอยางถูกตอง
5.	ในการยื่นวีซา	ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถาน

ทูต	เพื่อมาสแกรนลายน้ิวมือ	โดยมีเจาหนาทีข่องบริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก
6.	เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวร

เป็นผูกําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวน
ตามที่สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวย
ความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน
7.	กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจาย

จริงทีเ่กิดขึ้นดังตอไปน้ี
-	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ	4,500	บาท	ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา
-	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินทีอ่อกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา
หากทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวไมสามรถ	REFUND	ไดเน่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็น
ตัว๋กรุปซึ่งตัว๋กรุปจะไมสามรถ	REFUND	คืนได	ถายังไม	ออกตัว๋	ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
-	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนยึดคา
มัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	
8.	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย

ทัง้หมด	100%ไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น
9.	ในกรณีทีท่างบริษทัขอเอกสารเพิม่เติมแตทานไมสงเอกสารตามทีข่อมาใหทางบริษทั	และสงผล

ทําใหวีซาไมผานการพิจณาจากสถานฑูต	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําใหทาน

เอกสารประกอบการขอวีซาฝรัง่เศส
เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร	(ใชเวลาพิจารณาวีซา	15	วันทําการ	และตองมาแสดงตนทีส่ถานฑูต)
1.	หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน	6	เดือนขึน้ไป	ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย	ตอง

มีหนาวางเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา
2.	รูปถายปัจจุบันหนาตรง	จํานวน	2	รูป	(ใชรูปสี	พื้นฉากหลังสีขาวเทานัน้	อายุรูปไมเกิน	6	เดือน	เหมือนกัน

ทั้ง	2	รูป)
รูปถายวีซาฝรัง่เศส	รูปถายวีซาสําหรับการยื่นขอวีซามีเงื่อนไขดังน้ี
1.	สีพื้นหลังสีขาว
2.	ขนาด	2	น้ิว
3.	ถายจากดานหนาโดยไมสวมใสสิ่งตางๆบนใบหนาหรือศีรษะ
4.	ภาพถายลาสุดที่เหมือนตัวจริง
โปรดทราบวา	รูปถายยื่นวีซา	จะตองมีลักษณะถูกตองตามมาตรฐานของ	ICAO	(องคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ)	ตูถายรูปมาตรฐาน	ICAO	เปิดใหบริการแกทานอยูทีภ่ายในศูนย	TLScontact.	ตาราง
ดานลางแสดงถึงตัวอยางภาพถายที่ไมไดมาตรฐาน	โดยมีเครื่องหมาย	"✗"	และเครื่องหมาย	"✓",	สําหรับภาพถายที่
ไดมาตรฐาน	ซึ่งเป็นขอกําหนดของการยื่นขอวีซาเชงเกน	ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศรีษะ	และดานบนของหัวไหล
เพื่อสามารถเห็นใบหนา	ถึง	70-80%	ของภาพ	และเพื่อความชัดเจน	ภาพถายจะตองชัดเจน	และคุณภาพคมชัด	โดย
ไมมีรอยเป้ือนของหมึกหรือน้ํามัน	ภาพถายจะตองหันหนาตรง	และมีสีผิวที่เป็นธรรมชาติ	หามใสคอนแทคเลนส	หรือ
บิก๊อายในการถายรูป	
3.	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	/	สําเนาใบมรณะบัตร/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/	เอกสารเพิ่ม

เติมกรณีอื่น	ๆ
4.	สําเนาบัตรประชาชน



5.	สําเนาทะเบียนบาน
6.	สําเนาสูติบัตร	(สําหรับเด็กตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ)
7.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ:	เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี	
7.1	เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ
เทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเดินทางกับใคร	มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว	(พอและเมตองมาแสดงตัว	ณ
วันที่ยื่นวีซาดวย)
7.2	เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและให
ระบุวา	มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)	(แมตองมาแสดงตัว	ณ	วันที่ยื่นวีซาดวย)
7.3	เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและให
ระบุวา	บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)	(พอตองมาแสดงตัว	ณ	วันที่ยื่นวีซาดวย)
7.4	กรณีพอและแมหยาราง	หรือเสียชีวิต	ตองแนบใบหยา	หรือ	ใบมรณะบัตร	เพื่อเป็นการยืนยัน
7.5	ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ	และ	แม	(หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม)
7.6	เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครอง
ของผูน้ัน	เชน	สําเนาใบหยา	พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเป็นผูรับผิดชอบเด็ก	เด็กอยูในความปกครองของผู
อื่น	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน	เชน	หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม	เป็นตน	พรอม
แนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที่เด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน	
8.	หลักฐานการทํางาน	(จดหมายรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ)	ฉบับจริงเทาน้ัน**จดหมายรับรองการ

ทํางานใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	(ไมตองระบุสถานฑูต)	ไมตองระบุวันลา	และประเทศที่เดินทาง	(	ตัว
จริงอายุไมเกิน	1	เดือน	)
8.1	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการ	:	ใชหนังสือจดทะเบียนบริษทัฯ	ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ	(	สําเนาอายุไมเกิน
3	เดือน	)
8.2	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของรานคา	:	ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเป็นเจาของรานคา	(	สําเนา)
8.3	กรณีที่เป็นพนักงานบริษทัฯ	:	ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง	ระบุตําแหนง	ระยะเวลาการวาจาง	เงิน
เดือน	ในจดหมายตองมีหัวกระดาษบริษทัและตราประทับบริษทัดวย	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	(	ตัวจริงอายุ
ไมเกิน	1	เดือน	)
8.4	กรณีที่เป็นขาราชการ	:	ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	(	ใสปี	เป็น	ค.ศ.	เทาน
น้ัน	หามใสปีเป็น	พ.ศ.)	(	ตัวจริงอายุไมเกิน	1	เดือน	)
8.5	กรณีเกษียณอายุราชการ	ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
8.6	กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา	ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปีที่ศึกษา	พิมพ
เป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	/	พรอมสําเนาบัตรนักเรียน	นักศึกษา	(	ตัวจริงอายุไมเกิน	1	เดือน	)
8.7	กรณีเป็นแมคา,	ทําธุรกิจสวนตัว,	ทําอาชีพอิสระ	ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง	เป็นภาษาอังกฤษ	พรอมทั้ง
แนบรูปถายสถานที่ทํางานมาดวย	รูปถายอยางนอย	3-5	ใบ	
9.	หลักฐานการเงิน	(บัญชีออมทรัพยเทานัน้)
9.1	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานัน้	พรอมนําเลมจริงมาแสดงวันทีย่ื่นวีซา
-	กรณีเงินฝากออมทรัพย	(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร	ตองมีไมตํ่ ากวา	100,000	บาท	ตอการยื่นวีซา	1	ทาน	และ
ตองมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!!)
-	สเตทเมนท	(Statement)	ยอนหลัง	6	เดือน	ซึ่งออกโดยธนาคาร	******	สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีฝากประจํา	และ
บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี	******
10.	ในกรณีที่มีผูรับรองคาใชจาย	ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี
10.1	จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	–	หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับ

ผูรับรองคาใชจาย	เชน	ทะเบียนบาน	และตองเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	(พอ,	แม	สามารถรับรองคาใชจายให
บุตรได	/	สามี	ภรรยา	ที่จดทะเบียนสมรส	รับรองใหกันและกันได	/	(ป ู,	ยา,	ตา,	ยาย	ไมสามารถรับรองคาใชจายให
หลานได)-	กรณีเป็นสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน	และรับรองคาใชจายกัน	ตองใชเอกสารดังน้ี
-	เขียนจดหมาย	decare	เป็นภาษาอังกฤษ	มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน
-	กรณีมีลูกดวยกัน	ใหใชใบเกิดของลูก
-	กรณีไมมีลูกดวยกัน	ใหใชทะเบียนบานทั้งของสามีและภรรยา	โดยทะเบียนบานของทั้งสองตองอยูบานเดียวกัน
10.2	กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ	9	ที่จะใชยื่นวีซา	1	ชุดของผูรับรองคาใชจาย
10.3	ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(BANK	CERTIFICATE)	ตองมีอายุไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่ไดคิว

ยื่นวีซา	พรอมทั้งตองระบุ	จํานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย	เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่	18	กันยายน
2557	หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชในการยื่นวีซา	ตองออกให	ณ	วันที่	4	กันยายน	2557	หรือ	หลังจาก
น้ันเทาน้ัน	จดหมายรับรองจากธนาคารใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	(ไมตองระบุสถานฑูต)	โดยไมตอง
ระบุวัน	และประเทศที่เดินทาง	(ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(BANK	CERTIFICATE)	จะตองถูกตอง
และตรงตามหนาพาสปอรต	วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหนําสําเนาหนาพาสปอรตไปดวย	เพื่อไม
ใหผิดพลาดในการออกเอกสาร)
11.	ผูสูงอายุที่มีอายุเกินกวา	70	ปีบริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพื่อเป็นเอกสาร

ประกอบการยื่นวีซา



12.	กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูตางประเทศ	จะตองยื่นขอวีซาอิตาลี	ณ	ประเทศที่ทานกําลังศึกษาอยู
***	รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมาน้ี	เป็นเพียงขอเบื้องตนที่ทางบริษทัฯ	ไดจัดทําขึน้จาก
ประสบการณและระเบียบของสถานทูต	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามแตสถานการณและคุณสมบัติของลูกคา
*****	สําหรับคนทีจ่ะใชเลมไปทีอ่ื่นกอน	สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด	ๆ	*****	

1.ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม
โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุมากกวา	6	ปีขึ้นไป	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม
2.	ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ	ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการยื่นวีซา	ซึ่งจะมีคาใชจายแตกตาง	และ

ตองมีคาใชจายในการเลื่อนตัว๋	และเอกสารเพิ่มเติม	เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมทีอ่ยูตอ
3.	ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	หรือ

ตางประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะ
ไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะน้ันทานควร
จะใหกรุป	FINAL	100%	กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

1.	การยกเลิกตองแจงลวงหนา	50	วันกอนเดินทาง	มิฉะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินงวดแรก	(ทาน
ละ40,000บาท)
2.	กรณียกเลิกการเดินทางภายใน	30-20	วัน	บริษทัฯ	มีความจําเป็นตองขอหัก	50	%	ของราคาทัวร
3.	กรณียกเลิกการเดินทางภายใน	19	-	11	วัน	บริษทัฯ	มีความจําเป็นตองขอหัก	80	%	ของราคาทัวร
4.	กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน		10	วัน	เน่ืองจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดชําระไปแลว

จํานวนมาก	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆ


