
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
เยอรมัน-เนเธอรแลนด-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบริก-ฝรั่งเศส 

ชมจัตุรัสโรเมอร นครแฟรงเฟรต ถายรูปกับมหาวิหารแหงโคโลญจน  
เยี่ยมหมูบานกังหนัลมซานสคันส นัง่รือหลังคาทองกระจกและแวะชมโรงงาน

เจียรไนยเพชรที่มีชื่อของอัมสเตอรดัมส  ถายรูปกับหนนูอยมาเนเคนพิส  

ชมประเทศลกัเซมเบริกประเทศที่เล็กที่สดุของยุโรป  
เที่ยวปารีสชมพระราชวังแวรซายส ถายรปูกับกับหอไอเฟล  

พรอมชอปปงลาฟาแย็ต 
 

โดยสายการบินไทย 

 

Europe 9 Days 
Benelux-France  



 

  

บริษัทฯ ขอนําเสนอรายการทวัรยอดนิยมและเสนทางแสนสวย เดินทางไปกับสายการบินไทย ใหทานไดรับความ

สะดวกสบายของบริการของสายการบินตลอดเที่ยวบิน และทองเที่ยวกับสถานที่ตางๆ พระราชวังอันแสนโรแมนติค และถูกใจกับ

การเลือกซื้อสินคาแบรนดแนมมากมายพรอมทัง้สินคาปลอดภาษี กับวันสุดพิเศษของทาน.. 
 

แฟรงคเฟรต เมืองใหญที่สุดของรัฐเฮสสและใหญเปนอันดับ5 ของประเทศเยอรมน ี 

โคโลญจ เมืองสาํคัญริมแมน้ําไรน และเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมน ีศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และ

อุตสาหกรรม ทัง้ยงัเปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ 

อัมสเตอรดัม เมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอรแลนดหรือฮอลแลนด  อดตีอาณาจักรใหญในดานการคาทางทะเล และ

ยังเปนประเทศที่เปนท่ีตัง้ของศาลโลกอีกดวย ชมธรรมชาติที่งดงามและเมืองใหญท่ีสวยงาม และเปนถิ่นกาํเนิด

ของเทศกาลชมดอกไมที่โดงดงัทีสุ่ดในโลก  

ลักเซมเบิรก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแหงหนึ่งของยุโรป ที่มีพื้นที่เพยีง 2,586 ตารางกิโลเมตร 

บรัสเซลส นครหลวงแหงประเทศเบลเยี่ยม ชมเมืองทีง่ดงามและสัญลักษณของหนูนอยมานิคินพิส ใหทาน 

ถายรูปเปนที่ระลึก  

ปารีส  เมืองหลวงแหงแฟชั่นของประเทศฝรั่งเศส  และชมความเกาแกของพระราชวังแวรซายส ชม  

  ทัศนียภาพของเมืองหลวงถายภาพประทับใจกับสถานทีต่างๆ พรอมทั้งเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมและดิวตี้ฟรี

  มากมายจากยานใจกลางเมือง 

 

กําหนดการเดินทาง     15-23 ก.ย. / 22-30 ก.ย. 2561 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ  

20.30 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2-3  เคานเตอรสายการบิน 

 ไทย  เช็คกรุปแถว D พรอมเจาหนาที่อํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและบัตรโดยสาร 

23.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG920 
 

วันที่สอง แฟรงเฟรต (เยอรมัน) - โคโลญจน-ดสุเซลดอรฟ 

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินนครแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมันนี หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร นําทานนําทานเดินทางสู แฟรงคเฟรต Frankfurt เมืองใหญที่สุดของรัฐเฮสสและใหญเปน

อันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ต้ังอยูริมฝงแมน้ําไมน และยังเปนที่ตั้งของตลาดหลักทรัพยแฟรงคเฟรต

และธนาคารกลางยุโรป และยงัเปนเมืองที่ร่ํารวยที่สุดในกลุมสหภาพยุโรป นําทานชม จัตุรัสกลาง

เมืองโรเมอร อันงามสงา มีบานไมทรงเยอรมัน ทีไ่ดสรางจําลองมาจากของเกา โดยรักษารูปแบบ

สถาปตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไวไดอยางดีเยี่ยม นําทานชมภายนอกของมหาวิหารโดมแหงแฟรงค

เฟรต ที่ไดรบัการบูรณะขึน้มาหลังไดรบัผลกระทบอยางหนักในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2  ใหทานเดินเลน

และชอปปงยานจัตุรสัโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ Frankfurt 

City Hall หรือศาลาวาการเมือง ศิลปะแบบโกธิคทีไ่ดรับการกอสรางขึ้นในป 1405 ซึ่งอยูทางดาน

ตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส จุดทองเที่ยวที่นาสนใจที่สุดจุดหนึ่งในแฟรงกเฟรต มีอาคาร 9 อาคาร ซึ่ง



 

  

ไดรับมาจากครอบครัวพอคาครอบครัวหนึ่ง โดยอาคารตรงกลางกลายเปน City Hall และถูกเชื่อมกับ

อาคารรอบๆ สถานที่แหงนี้เปนที่ตั้งของรัฐบาลทองถิ่นมามากกวา 600 ป โดยทั้งภายนอกและภายในมี

การตกแตงดวยสไตลโกธิคสมัยใหม ซึ่งมีความสวยงามเปนอยางมาก พบกับอาคารกึ่งไมซุงอันงดงาม

แบบฟาคแวรกเฮาสที่เรียกวา “ออสไซเลอ” ทีไ่ดรับการกอสรางขึ้นมาใหมโดยสามารถรักษา

รายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทําลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไดทุกรายละเอียด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญจ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  เมืองเกาแกที่ตั้งมาตั้งแต

สมัยโรมัน ชื่อเมืองนี้มาจาก “โคโลเนีย” ซึ่งตั้งอยูทางตอนใตของรัฐ Nordrhein-Westfalen 

เยอรมันเหนือใกลกับเมืองบอนน เมืองหลวงเกาของเยอรมันตะวันตกในสมัยอดีตกอนการรวม ตัวกันกับ

เยอรมันตะวันออก คนไทยเราจะรูจักเมืองนี้ตามชื่อของน้ําหอม โอ เดอร โคโลญจน (Eau de Cologne 

4711) และที่นี้ก็เปนแหลงผลิตน้ําหอมดังกลาวมาตั้งแตเกือบ300ป เลข 4711 คือเลขที่ของบานผูผลิต

นั่นเอง นําทานถายรูปภายนอกกับ มหาวิหารโคโลญจ เปนมหาวิหารสไตลโกธิคดั้งเดิมที่อยูในรายชื่อ

ของสถานที่แหงมรดกโลก เปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่ใหญและสูง

ที่สุดในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธิก เปนหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวาง 86 เมตร 

ยาว 144 เมตร สรางเพื่ออุทิศใหนักบุญปเตอรและพระแมมารี เริ่มกอสรางมาตั้งแตป 1248 แตมีปญหา

ใหตองหยุดพักการกอสรางไปบาง จึงตองใชเวลากวาหกรอยปจึงสรางเสร็จสมบูรณ และสรางเสร็จในป 

1880 และครั้งหนึ่งสมเด็จพระปยมหาราช รัชกาลที ่5 ของประเทศไทย ไดเคยเสด็จมาเยือนเม่ือคราว

เสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในป 1897 ในระหวางสงครามโลกครั้งที่2เครื่องบินพันธมิตรไดถลมวิหาร

แหงนี้รวม 14 ครั้งแตทุกครั้งเหมือนมีมนตรขลัง ลูกระเบิดพลาดจากมหาวิหารไปทุกคราวไปคงความ

เสียหายแกมหาวิหารเพียงเล็กนอย  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองดุสเซลดอรฟ เมืองหลวง

แหง North Rhine-Westphalia เมืองแหงสถาปตยกรรมอันเกาแกอันสวยงาม และประวัติประวัติศาสตร

นับแตยุคสมัยป ค.ศ.1100 ไมวาจะเปนความสวยงามของซิตี้ฮอลลที่โดงดัง รวมถึงปราสาทอันเกาแก

ที่ตั้งตระหงานเหนือแมน้ําไรนและทําใหเมืองดุสเซลดอรฟ กลายเปนจุดหมายการทองเที่ยวที่ 

นักทองเที่ยวตองการมามากที่สุดแหงหนึ่งในประเทศเยอรมัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 

วันทีส่าม ดุสเซลดอรฟ (เยอรมัน)- ซานสคันส (เนเธอรแลนด)-อัมสเตอรดัมส 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม    

จากนั้นนําทานเดินทางขามพรมแดนสูหมูบานวัฒนธรรมฮอลแลนด ซานสสคันส ประเทศ

เนเธอรแลนด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) หมูบานอนุรักษกังหันลมเกาแก ที่ตั้งอยูทางตอน

เหนือของประเทศ โดยหมูบานแหงนี้ถือวาเปนสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตรของกังหันลมเอาไว



 

  

เปนอยางด ีซึ่งจะไดพบกบัความสวยงามอยางลงตัวของหมูบานที่สรางขึ้นสไตลบานไมแบบฮอลแลนด 

สัมผัสบรรยากาศแบบชนบททีส่วยงาม ซึ่งประกอบไปดวยแมน้ํา ทุงหญา และการปศสุัตว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย ใหเวลาทานไดถายภาพเปนที่ระลึกกับกังหันลม จัดเปนหนึ่งสญัลักษณสําคัญของประเทศเนเธอรแลนด 

ซึ่งกังหันของประเทศนีไ้ดมีการใชประโยชนเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในดานการผันน้ํา วิดน้ํา ระบายน้ํา

เพื่อเอาดินในทะเลมาใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ พรอมชมการทํารองเทาไม ที่ถือเปนของและ

สินคาที่ระลกึที่สําคัญของเนเธอรแลนด นําทานเดินทางสูกรุงอัมสเตอรดัมส เมืองหลวงของปรระเทศ

เนเธอรแลนด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นําทานชมกรุงอัมเสตอรดัมเมืองแหงสายน้ํา เมืองที่

ไดสมญานามวาเวนิสแหงยุโรป เมืองที่อยูต่ํากวาระดับน้ําทะเล ซึ่งตลอดสองฝงแมน้ําแอมเทลจะพบ

เห็นบานเรือนแพที่จอดเรียงรายประดุจหมูบานกลางสายน้ําอาคารบานเรือนที่ตั้งอยูบนสองฝง ถึงแมวา

จะไมอาจเอยไดวามีความคลาสสิค แตก็มีเอกลักษณที่คูควรแกการไปเยือน นําทานชมยานเมืองเกา

และยานจัตุรัสดัมสสแควร ชมและถายรูปดานนอกกับพระราชวังหลวง Royal Palace หรือ

ภาษาดัชท Konniklijk Paleis สรางขึ้นในป 1648-1654 เพื่อใชเปนศาลาวาการเมือง จนมาในป 1808 

ในสมัยของกษัตริย Lodewijk Napoleon จึงไดเปลี่ยนมาใชเปนที่พักอาศัยของราชวงศปจจุบัน

พระราชวังแหงนี้ ไดถูกใชเปนทีร่ับรองพระราชอาคันตุกะของพระราชินี จากนั้นนําทานสูทาเรือ ใหทาน 

ลองเรือหลังคากระจก เพื่อชมบรรยากาศของเมืองเกาอัมสเตอรดัมที่สรางอยูริม 2 ฝงคลองที่สรางขึ้น

ตั้งแตยุคศตวรรษที่ 16-18 ซึ่งคลองนี้ขุดขึ้นมาเพื่อควบคุมระดับน้ําของแมน้ําแอมสเตลที่มักจะเออลน

เขาทวมในเมืองจนเปนหนึ่งในตํานานของชื่อเมืองและปจจุบันชาวเมืองยังใชสัญจรไปมาพรอมกับ

สถาปตยกรรมรูปปนูปนตาง ๆ บงบอกถึงความมีฐานะศักดินาและบานบางหลังมีอายุเกาแกกวารอยป 

จากนั้นนําทานเขาชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวิธีการเจียรนัยเพชร 1 ในสินคาออกที่สําคัญ

ของเนเธอรแลนดที่จะทําใหเขาใจถึงวิธีการในการเลือกซื้ออัญมณีล้ําคานี้ ทานมีโอกาสเขาชมโชวรูมที่

จะนําเพชรน้ําดีขนาดตางๆ มาใหทานไดชม 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

 นําทานเดินทางสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 

วันทีส่ี ่  อัมสเตอรดัม (เนเธอรแลนด)-บรัสเซลส (เบลเยี่ยม)  

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานเดินทางขามพรมแดนสูกรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม เมืองศูนยกลางดานการเมือง

นานาชาติแหงสหภาพยุโรป อกีทั้งยังเปนศูนยบัญชาการกลางขององคการสนธิสัญญาปองกัน

แอตแลนติกเหนือ นอกจากนี้บรัสเซลสยังเปนที่ตั้งของนาโต (NATO) อีกดวย ทําใหหลายประเทศมี

สถานทูตในบรัสเซลสถึง 3 แหง คือ สถานทูตปกติของแตละประเทศ สถานทูตประจําสหภาพยุโรปและ

สถานทูตประจํานาโต (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 



 

  

บาย นําทานชมและถายรูปภายนอก อะโตเมี่ยม ประติมากรรมอันงดงามสัญลักษณของงานแสดงสินคาโลก

เอ็กซโป ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศเบลเยี่ยม ถือเปนผลงานชิน้สําคัญ และปจจบุันถือเปนสัญลักษณอีกอยาง

หนึ่งของกรุงบรัสเซล  จากนั้นนําทานชมเมืองและชมความสวยงามของจัตุรัสแกรนดเพลซ ที่เปนแลนด

มารคของบรัสเซล สถานที่ตั้งของอดีตพระราชวังหลวง ศาลาวาการเมืองเกา ที่มีสรางดวยศิลปะหลายยุค

สมัยทั้งสไตลโกธิค บารอคและรอคโคโค นําทานถายรูปคูกับหนูนอยมาเนเคนพีส หรือหนูนอยยืนฉี่  

สัญลักษณที่สําคัญยิ่งของบรัสเซลลสและเลือกซื้อของฝากและช็อคโกแล็ตรูปหนนูอยมาเนเคสพิสแสน

อรอย ซึ่งประเทศเบลเยี่ยมยังเปนประเทศที่มีชื่อเสียงดานความอรอยของช็อคโกแล็ตอีกดวย   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

 นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 

วันทีห่า บรัสเซลส (เบลเยี่ยม)- ลักเซมเบิรก- เทรียร (เยอรมัน) - แรงส (ฝรั่งเศส)  

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   

นําเดินทางสูประเทศลักเซมเบิรก Luxembourg หรือช่ือทางการวา ราชรัฐลักเซมเบิรก นครรัฐที่มี

พื้นที่ขนาดเล็กทีสุ่ดแหงหนึ่งของยุโรป ที่มีพื้นที่เพียง 2,586 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดกับประเทศเย

อรมันี, เบลเยี่ยมและฝรั่งเศส (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นําทานเดินเลนชมเมืองลักเซมเบิรก 

จัดวาเปนเมอืงในหุบเขาที่สวยงาม เดินชมเมืองที่ถูกอนุรักษไวเปนมรดกโลก ตั้งแตป 1994 และมักถูก

ขนานนามวาเปน“สวิตเซอรแลนดนอย”  ชมยานเกาแกที่สุดที่เรียกวา Wenzel Walkเปนที่ตั้งของ

อาคารเกาที่ไดรับการอนุรักษทั้งปราสาทและปอมปนสําคัญ และมหาวิหารในศตวรรษที่ 17 และ

บานเรือนตางๆ สถานที่สําคัญทางราชการ หรือเลือกซื้อสินคาที่ระลึกตามอัธยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย นําเดินทางโดยรถโคชสูเมืองเทรียร Trier เมืองที่เกาแกที่สุดในประเทศเยอรมน ีกอตั้งขึ้นเมื่อ 16 ปกอน

คริสตกาล โดยตั้งอยูในหุบเขาเตี้ยๆ ที่ปกคลุมไปดวยไรองุนบนฝงแมน้ําโมเซลเลอ  และเมือง 

เทรียรนี้เปนเมืองอาณานิคมของโรมันตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 1 และในศตวรรษถัดมาก็กลายเปนเมือง

ศูนยกลางการคาที่ยิ่งใหญมากแหงหนึ่งของประเทศเยอรมนี โดยในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 3 เมืองเท

รียรไดกลายเปนที่รูจักกันในชื่อ “โรมที่สอง” เนื่องจากจํานวนและคุณภาพของโบราณสถานที่

ปรากฏอยูเปนขอพิสูจนที่โดดเดนของอารยธรรมโรมัน ตอมาองคการยูเนสโกไดบรรจรุายชื่อประกาศให

เมืองเทรียรเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1986 จากนัน้นําทานเดินทางขามพรมแดนอีกครั้งสูประเทศฝรั่งเศส 

นําทานเดินทางสูเมืองแรงส Reims เมืองที่ตั้งอยูในแควนช็องปาญ-อารแดน แควนที่ไดรบัการยกยอง

วาเปนถิ่นกําเนิดของแชมเปญ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคารพื้นเมือง 

 นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรอืระดับเทียบเทา 

 

วันทีห่ก แรงส-แวรซายส-ปารีส-มงมารต (ฝรั่งเศส) 



 

  

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   

นําทานเดินทางสู เมืองแวรซายส  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองทีต่ั้งของพระราชวงัหรูหราชื่อดังของโลก 

ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของกรุงปารีส ซึ่งปจจุบันเปนสวนหนึ่งของมหานครปารีส 

นําทานเขาชม พระราชวังแวรซายส Versailles Palace พระราชวังทีย่ิ่งใหญและสวยงามแหงหนึ่งของโลกและนับเปนหนึ่งในเจด็

สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคปจจุบันดวย เดิมนั้นแวรซายสเปนเพยีงเมืองเล็กๆ แหงหนึ่งเทานั้น มีผูคนอาศัยอยูเบาบาง บรเิวณสวน

ใหญเปนปาเขาเยีย่งชนบทอื่นๆ ของฝรั่งเศส เมื่อพระเจาหลุยสที่ 13 แหงฝรั่งเศสยงัทรงพระเยาว ขณะพระชนมายุได 23 พระ

ชันษา ทรงนิยมลาสตัวในปา และทรงเห็นวาตาํบลแวรซายสนาจะเหมาะแกการประทับเพื่อลาสัตว จึงโปรดเกลาฯ ใหสรางพระ

ตําหนักขึ้นมา ใน พ.ศ. 2167 พระราชวังแวรซายส อดีตพระราชวังในยคุสมัยของพระเจาหลุยสท่ี14 ที่สรางไดอยางวิจติร

บรรจงจนกลายเปนตนแบบของพระราชวงัอื่นๆ มากมาย เดิมทีเมื่อพระเจาหลุยสที่ 13 แหงฝร่ังเศสยังทรงพระเยาว ทรงนิยมลา

สัตวและทรงเห็นวาตําบลแวรซายสนาจะเหมาะแกการประทับเพือ่ลาสัตว จงึโปรดเกลาสรางพระตําหนักขึ้นมาในป 1624 โดย

ในชวงแรกเปนเพียงกระทอมเล็กๆ สําหรับพักชั่วคราวเทานั้น เมื่อพระเจาหลุยสที่ 14 ขึ้นครองบัลลังก จึงมีพระประสงคทีจ่ะสราง

พระราชวงัแหงใหม เพื่อเปนศูนยกลางในการปกครองของพระองค จึงเริม่มีการปรับปรุงพระตาํหนกัเดิมในป 1661 โดยใชเงิน

ทั้งหมด 5 แสนลานฟรังค คนงานอีก 30,000 คนและใชเวลาอยูถงึ 30 ปจึงแลวเสร็จในป 1688 ทุกสวนทําดวยหินออนสีขาวเปน

แบบอยางศิลปกรรมที่งดงามมาก  การกอสรางพระราชวังแวร ซายสแหงนี้ไดนําเงินมาจากคาภาษีอากรของราษฎรชาว

ฝร่ังเศส ตอมาจงึไดมีกองทัพประชาชนบกุเขายึดพระราชวังและจบัพระเจาหลุยสที่ 16 แหงฝร่ังเศส กับพระนางมารี อองตวั

เนต ประหารดวยกิโยติน ในวันที ่16 ตุลาคม 1789 ปจจุบันพระราชวงัแวรซายสยังอยูในสภาพดแีละเปดใหประชาชนเขาชมได นาํ

ทานชมภายในทีม่ีการแบงเปนหองตางๆ อาทิ หองบรรทม  หองเสวย  หองสําราญ เปนตน ทุกหองลวนมีเครื่องประดับงดงาม

ตระการตาและภาพเขียนที่ม ีชื่อเสียง อาทิ หองกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เปนหองทีม่ีชือ่เสยีงมาก

ที่สุดซึ่งเคยใชเปน หองลงนามในสัญญาสงบศึกระหวางสัมพันธมติรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่   

 1 และใชเปนที่ลงนาม ในเมือ่เยอรมนีบุกตีชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกดวย หองนี้พระเจาหลุยสท่ี  

 14 ทรงทําการกอสรางเอง ภายในหองประกอบดวยกระจกยกัษ 17 บาน เปดออกแลวจะเห็นสวนแวรซายส อันสวยงาม 

ในพระราชวังแวรซายสมีหองทั้งหมด 700 หอง  รวมภาพวาดทั้งหมด 6,123 ภาพและงานแกะ สลักทั้งหมด 15,034 ชิ้น พรอมฟง

บรรยายจากมัคคเุทศกทัง้ในสวนของกษัตริยและพระราชินีรวมทั้งหองโถงกระจกที่ทูตจากสยามไดเคยเขาเฝาพระเจาหลุยสที1่4 

ใหเวลาทานเดินเลนบริเวณอุทยานดานหลัง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย  นําทานสู ยานมงตมารต Mont Mart มีความสูงประมาณ 130 เมตร แตมีความสูงโดดเดนเนื่องจาก

พื้นที่ทีร่ายลอมรอบแมน้ําเปนที่ราบต่ํา จึงทําใหมงตมารตตระหงานโดดเดนเหมือนเปนภูเขา ยานนี้ เคยเปนที่ตั้งของ

ทหารเกาตั้งแตสมัยสงคราม เม่ือสงครามผานไปมีแหลงบันเทิงเขามาแทนที่ ยานนี้จึงเปนยานศิลปะเกาแกทีเ่ปนแหลง

รวมตัวของศิลปนมาตั้งแตสมัยอดีตจนกระทั่งปจจุบัน เปนยาน ยอดฮิตของศิลปนที่รับจางวาดภาพ กลางแจง รานหนังสือ 

และโปสเตอรศิลปน รานกาแฟเกๆ ที่มีชีวิตชีวา และประทับใจกับสไตลการจัดที่นารักๆ อันเปนเสนห อีกอยางหนึ่งของ

ยานนี้ นําทานเดนิชม วิหารพระหฤทัยอันศักด์ิสิทธ์ิหรือโบสถซาแครเคอร Sacre Coeur โบสถแบบศิลปะโรมาโนไบ

แซนไทนทีส่วยที่สุดในกรุงปารสี ทําดวยหินออนสีขาวทั้งหลังตัดกับฟาสีคราม มีความสวยงามและโดดเดนอยางที่สุด 

ดานหนามีอนุสาวรียอัศวินขี่มายืนขนาบซายขวา ดานซายคือเซนตหลุยส สวนดานขวาคือ Joan of Arc วีรสตรีผูโดงดัง



 

  

ที่สุดของฝรั่งเศส ภายในวิหารมีภาพโมเสกขนาดใหญ  ที่สุดของโลกที่ทุกคนตองไปดูคอื Great Mosaic of Christ 

ภาพโมเสกที่ใชเวลารวม 10 ปจึงสําเร็จ   และ ณ บริเวณนี้ ทานจะไดชมกรุงปารีสในมุมทีน่าประทบัใจแบบ

พาโนรามาวิว พรอมรื่นเริงกับนัก  ดนตรีพเนจรที่มาขับกลอมดนตรีใหกับผูมาเยือน กอนเดินทางกลับเขา นคร

ปารีส มหานครที่คนทัว่โลก  ใฝฝนอยากมาเยือน  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคารจีน 

 นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 

วันทีเ่จด็ ปารีส (ฝรั่งเศส) 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   

 นําทานชมมหานครปารีส นครหลวงแหงสาธารณรัฐฝร่ังเศส ที่มีนักทองเทีย่วมาเยือนมากมายกวา 20 

ลานคนตอป ดวยประวตัิศาสตรที่ยาวนานทั้งศิลปะและสถาปตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งเปนศูนยกลางของ

แฟชั่นที่ทันสมัย นําทานชมโดยรอบเริ่มจากเก็บภาพสวยของหอคอยไอเฟลบรเิวณหนาโรงเรียนการทหารหรือ

จัตุรัสทรอคาเดโร,ผานชมประตชูยัแหงจกัรพรรดินโปเลียน ณ.จัตุรสัชารลสเดอโกลล, ถนนชองเอลเิซยาน

หรูหราราคาแพงที่โดงดัง จตัุรัสคองคอรตที่ตัง้ของเสาหินโอเบลสิจากวิหารลักซอรในอียิปต, โดมอินวาลิด 

สถานที่เก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน เปนตน ใหทานถายรูปภายนอกกับพพิิธภัณฑลูฟวร พิพิธภัณฑทาง

ศิลปะตั้งอยูในกรงุปารีส ประเทศฝร่ังเศส พิพิธภัณฑลูฟวรเปนพิพธิภัณฑที่มีชื่อเสียงที่สุด เกาแกทีสุ่ดและใหญ

ที่สุดแหงหนึ่งของโลก ไดรับการออกแบบจากสถาปนกิชาวจีน-อเมริกัน ซึ่งไดเปดใหสาธารณะชนเขาชมไดเมื่อ

ป ค.ศ.1793 มีประวตัิความเปนมายาวนานตัง้แตสมัยราชวงศกาเปเซยีง ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวงั

หลวง ซึ่งปจจุบันเปนสถานที่ที่จดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศลิปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปนจาํนวนมาก 

อยางเชน ภาพเขียนโมนาลซิา ผลงานของเลโอนารโด ดาวินช ีหรือภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอส

แหงแอนทีออก ในป ค.ศ.2006 ซึง่พิพิธภัณฑลูฟวรมีผูมาเยีย่มชมเปนจํานวน 8.3 ลานคน ทําใหเปนพิพิธภัณฑ

ที่มีผูมาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกและยังเปนสถานที่ที่มีนักทองเทีย่วมาเยือนมากที่สุดในกรุงปารีส   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทานมเีวลาเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมจากรานคาปลอดภาษี ไมวาจะเปน กระเปาเดินทางริโมวา, กระเปาแบ

รนดดัง รวมถึงน้าํหอมตางๆ  กอนใหทานอิสระชอปปงสนิคาแบรนดเนมสุดหร ูณ หางดังใจกลางกรุงปารีส 

อิสระชอปปงหางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต หางสรรพสนิคาที่ใหญและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส 

ตั้งอยูใกลกับโรงโอเปราการนิเยร มีสาขาอยูตามเมืองใหญๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แตที่โดงดังขึ้น

ชื่อที่สุดคงเปนสาขาปารีส ที่ตั้งอยูบนถนนโฮสมานน  เปดกิจการในค.ศ.1894 ในยานโอเปราที่คนปารีส

ชอบเดินชอปปงกันมากที่สุด มแีฟชั่นโชวใหชมฟรทีุกๆ สปัดาห แถมมีรานอาหารแบบบริการตนเองกับ

ทิวทัศนที่สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปราไดอยางชัดเจน หางสรรพสนิคานีม้ีสินคา

หลายหลากแบรนดดังไวสําหรบันักชอปปง ใหเลือกสรรไดอยางครบครัน อาทิ Prada, Gucci, Louis 

Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เปนตน   

(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาของทาน อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย)  

 นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 



 

  

 

วันทีแ่ปด ปารีส (ฝรั่งเศส)-สนามบิน 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม  หลังอาหารอิสระพักผอนตามอัธยาศัย 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินชารลเดอรโกล เพื่อนําทานทําคืนภาษีและเช็คอิน
ตั๋วโดยสาร 

13.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินนครปารีส  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG931 
 

วันทีเ่กา กรุงเทพฯ 

05.55 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ... 
 

 

 

รายการการเดินทางอาจมกีารปรับเปลี่ยน ขึ้นอยูกับเหตุการณตางๆ อาทิเชน การจราจร  การซอมแซมถนน  

สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เปนตน ซึ่งอาจมีการปรับ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 

อัตราคาเดินทาง  15-23 ก.ย. / 22-30 ก.ย. 2561 
 

Europe Benelux-France 9 Days / TG 
(เยอรมัน-เนเธอรแลนด-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิรก-ฝรั่งเศส) 

ราคารวมตั๋ว ราคาไมรวมตั๋ว 

ผูใหญ ทานละ 59,900 36,900 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน 56,900 36,900 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (เสริมเตียง) 54,900 34,900 

ทานที่ประสงคจะพักเดี่ยวเพิ่มทานละ 12,900 12,900 

**ไมรวมคาบริการดานวีซาและคาบริการทานละ 3,900 บาท //  

คาทิปคนขับและคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2,000 บาท  ชําระพรอมคาทัวรกอนเดินทาง ** 
 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม

ภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

 อัตราคาเดินทางนีต้องมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมตํ่ากวา 30 ทาน และจะตองชําระมัดจํา 
หลังจากไดรับการยืนยันการจองทัวรทันที ทานละ 20,000 บาท 



 

  

 กรณีทานที่มีต๋ัวของสายการบินอ่ืนหรือรวมเดินทางโดยไมใชต๋ัวโดยสารตามรายการทัวรหรือของทางบริษัท
ทัวร  กรุณาแจงลวงหนาเนื่องจากมีการเกี่ยวของกับการยื่นวีซา ซึ่งผูเดินทางไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได 

 กรณีทานที่ตองการอยูตอ กรุณาตรวจสอบวันเดินทางอีกคร้ังของสายการบิน ไมสามารถเปลี่ยนสนามบินที่
บินออกได และอยูตอไดไมเกิน 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีคาธรรมเนียมในการเลื่อนตั๋วกลับ 
ทานละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงอีกได และการยื่นวีซาไมสามารถยื่นพรอมคณะ
ได หากมีการเดินทางตอไปยังกลุมเชงเกนอ่ืน ทานจะตองตรวจสอบเมืองที่อยูตอวาอยูที่ไหนนานท่ีสุด ทาน
อาจจะตองไปยื่นวีซาเชงเกนท่ีเมืองนั้นๆ แทน บริษัทสามารถออกเอกสารสําหรับการยื่นวีซาใหทานไดเพียง
เฉพาะตามรายการทัวรและระยะเวลาของคณะเทานั้น และทานจะตองดําเนินการดวยตัวทานเอง 

 การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาพิจารณาวซีาโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนั้นจึงขอความรวมมือใน
การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการยื่นขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ ทั้งนี้เพื่อเปนผลดีและความสะดวก
รวดเร็วในการดําเนินการขอวีซาและทุกทานจะตองไปแสดงตัวตอเจาหนาที่สถานทูตพรอมถายภาพและ
สแกนน้ิวมือ 

 

อตัรานี้รวมบริการ 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เสนทาง กรุงเทพฯ-แฟรงคเฟรต // ปารสี-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 

 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ทานตอหอง) 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและคารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

 คามัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวรของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางใน
ตางประเทศ 

 คาประกันอุบัติเหตใุนระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ํากวา 1 ป และ

ผูใหญอายเุกิน 75 ปไดรับความคุมครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

 คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 

มิ.ย.2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผนัคาน้ํามันหรอืภาษีใดๆ จะตองมีการชําระเพิ่มตามกฏและ

เงื่อนไขของสายการบิน   

อัตราน้ีไมรวมบรกิาร 

 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกนิกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 

 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 

 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกนและคาบริการนัดหมายและแปลเอกสาร ทานละ 3,900 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือ
กอนเดินทาง) 

 คาทิปพนักงานขับรถ, พนักงานทองถิ่นและหัวหนาทัวรที่เดินทางไป-กลับ พรอมคณะ ทานละ 2,000 บาท (ชําระพรอม
คาทัวรสวนที่เหลือกอนเดินทาง) 

 คาบริการยกกระเปาทุกแหง ทานผูเดินทางทุกทานจะตองดูแลทรัพยสินของทานดวยตนเอง 

 คาน้ําด่ืมระหวางทัวร (ไมไดแจกน้ําดื่มระหวางทัวร) 

 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 



 

  

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท คาซักรีดฯลฯ 
หรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, คาธรรมเนียมวีซา หรือคาแปลเอกสาร, คาบริการที่เกี่ยวกับวี
ซา หรืออื่นๆ ที่มไิดระบไุวในรายการ 

 คาประกันอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทัวร และผูเดินทางตองการทําเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง หรือ ทรัพยสิน 
หรอืเที่ยวบินลาชาหรือทรัพยสนิสูญหาย เปนตน 

การชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทาน สําหรับการจองทัวรสวนที่เหลือ
จะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 

การยกเลิก 

 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทําการแตไมเกิน 90 วันทําการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินมัดจําคาตั๋วโดยสาร

ของทานนั้นๆ (เงื่อนไขคามัดจําตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลิกนอยกวา 45 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคนืเงินมัดจําทั้งหมด 

 หากมีการยกเลิกนอยกวา 15 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 

 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 20,000.- บาท และคาวีซาตามที่

สถานทูตเรียกเก็บ 

 หากผูโดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา  

 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทัวรทั้งหมด 

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักใน

ตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้น

และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรบั
การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได  

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบและชดเชยคาเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณจลาจลตางๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทํา
ใหไมสามารถเดินทางไป-กลับไดตามกําหนดการเดินทางของรายการทัวร  

o บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขา
ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสือ่มเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจ
คนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ 

คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการ

บิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรบัผิดชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ซึ่งจะรับผดิชอบตอการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผิดชอบกรณีเที่ยวบินลาชาหรือยกเลิก
เที่ยวบิน 



 

  

o ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถกูกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทัง้นี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

o ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบหุรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี ่และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสบูบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีทีท่านเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกาํหนดตลอดทั้งป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่
สถานที่เขาชมนั้นๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันที่คณะจะ
เขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวใหได 
หรือ คืนเงินคาเขาชมนั้น ๆ ตามเง่ือนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนัน้ๆ แตหากมีการลาชา หรือ 
เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมีการ
คืนเงินใดๆ ใหแกทาน เนื่องจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  

o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึ่งเปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป รานคาปดเปนสวนใหญ 
ดังนั้นขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 

Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียง

เดี่ยว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะตองแยกเปน 

1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว กรณีที่มา 3 ทาน  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองทีเ่ปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไม

มีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

เอกสารในการขอวีซา  (โดยยื่นขอวีซาที่สถานทูตฝรั่งเศส) 

ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม 15 วัน 

-    ผูยื่นคํารองขอวีซาทุกทาน จะตองมาแสดงตัวดวยตัวทานเองเพื่อ ถายรูป และสแกนน้ิวมือ ที่

สถานทูตหรือศูนยยื่นวีซาของสถานทูตนั้นๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะตองมีการนัดหมายไว

ลวงหนา และไมสามารถยืนยันไดหากไมมีการทํานัดหมายไวกอน (วันและเวลานัดหมายเปนไปตามกฎ
และเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ) 

-    กรอกขอมูลในแบบฟอรมใหครบถวนสมบูรณเพื่อทําการนัดหมายการยื่นวีซา 

-    ในวันยื่นวีซาหากผูสมัครไมไดใหเอกสารที่ครบถวน แลวนําเอกสารมาแนบยื่นเพิ่มเติมในวันนัด
หมายยื่นและหากมีคาใชจายในการถายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถายรูปเพิ่มเติมใดๆ ผูสมัคร

จะตองเปนผูชําระคาใชจายนั้นๆ ดวยตนเอง 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดนิทางนี้สามารถใชได แตหากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผู

เดินทางจะตองไปยื่นคาํรองขอทาํหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง  
o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซา

อยางนอยไมต่าํกวา 3 หนา   
o หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรุณา

เตรียมเลมเกาใหดวยเนื่องจากประวัติการเดินทาง
ของทานจะเปนประโยชนอยางยิง่ในการยื่นคาํรองขอ
วีซา  

***สิ่งทีท่านควรทราบกอนยืน่วซีา*** 

1. สถานทูตฝรั่งเศสไมอนุญาตใหผูสมัครดึงเลมพาสปอรตระหวางที่สถานทูตพิจารณาวีซา  

2. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองใน

ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น 

3. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะ

ชวยใหการพิจารณาของสถานทูตงายยิ่งขึ้น 

หมายเหต ุ กรณีผูเดินทางทานใดมีการใชหนังสือเดินทางเดินทางระหวางกรุปยื่นวีซา ผูเดินทางตองแจง

ใหทางบริษัทฯ ทราบ    ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน 



 

  

o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกับบริษัททัวร หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  

 
o รูปถายสขีนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จํานวน 2 รูป เนนขนาดใบหนา  
- ฉากหลังสีขาวเทานั้น เนื่องจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวซีา (ไมควรสวมเสื้อสีขาว)   
- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวกหรือเครือ่งประดับ 

บดบังหนาตา, หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีหรือบิ๊กอายส ** 
o สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- กรณีเปนเด็ก อายุต่ํากวา 20 ป  
- ใชสําเนาสูติบตัร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุต่าํกวา 20 ป และยังศึกษาอยูถงึแมมีบัตรประชาชนแลว ทางสถานทูตขอสําเนาสูติบตัรดวยและกรุณาแนบ

ฉบับแปลเปนภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดทัง้เบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ  
o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว  
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณทีานที่มีการเปลี่ยนชือ่ 
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
o สําเนาใบหยา กรณทีานทีห่ยาแลว  
 
o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงชี้การมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 
- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทาํงานของบรษิัทที่ทํางานอยูเปนภาษาองักฤษเทานั้น (ตัวจรงิ) โดยมีรายละเอียดการเขา

ทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตาํแหนงงาน เอกสารออกมาไมเกิน 1 เดือน นับจากวันยื่น เปนตน 
** สําเนาสลิปเงนิเดือน ถายยอนหลังไมต่ํากวา 3 เดือน พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ ** 
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทาํงานจะตองคดัเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (ตวัจรงิ) โดยระบุตาํแหนง, 

อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดอืนปท่ีเริ่มทํางานกับหนวยงาน หรือ องคกร เอกสารออกมาไมเกิน 1 เดือน นับจากวันยื่น 
พรอมใบลาและ สําเนาบัตรประจาํตัวราชการ 1 ชุด 
** สําเนาสลิปเงนิเดือน ถายยอนหลังไมต่ํากวา 3 เดือน พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ * 

 

** กรณีท่ีไมมีสําเนาสลิปเงนิเดือน หรือทํางานแบบไมมีสลิป ใหทําจดหมายชี้แจงมาเปนภาษาอังกฤษ 
ชี้แจงโดยละเอียด เชน รับเงินเดือน โดยเปนเงินสด หรือวิธิอ่ืนแลวแตกรณี ** 
 

- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือ สําเนาหนังสือรับรองความ
เปนเจาของกจิการ โดยจะตองคดัมาไมต่ํากวา 3 เดือน พรอมฉบบัแปลเปนภาษาองักฤษ  

- กรณีทานที่เปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทาํงานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทาํงานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรสพรอมแสดง

สําเนาสูติบตัรบุตร ท้ังนี้เพื่อแสดงความสัมพันธการเปนสาม-ีภรรยา   หากไมมีบตุรดวยกัน ควรคดัหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบยีน     

- กรณีทานที่วางงาน ไมมีรายได จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทางดาน
การเงินของผูรับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษร ชี้แจงการรับรองคาใชจายใหแกผูเดินทาง
พรอมแสดงความสัมพันธ โดยเบือ้งตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธไม
สามารถสืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวซีานี)้   

- กรณีเปนเด็กนักเรยีนและนักศึกษา 
- ใชหนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเปนนักเรยีน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เปน 
 ภาษาองักฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจาํตวันักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน กรณเีปนเด็กเล็ก  



 

  

 
o หลักฐานการเงิน   
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญชี อัพเดทรายการไมเกิน 15 วัน 

ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน หากสมุดบัญชีไมมีเลขที่เลมกํากับทุกหนารายการตองขอสเตท
เมนท (Statement)  จากธนาคารยอนหลัง 6 เดือนพรอมประทับตราจากธนาคารเทานั้น  

- ถายสําเนา ทุกหนา และปรับสมุดอัพเดทถงึเดือนปจจุบันที่สุดเทาที่จะทําได พรอมสําเนาหนาบัญชีหนาแรกทีม่ีชื่อเจาของ
บัญชี  

- หากมกีารตอเลมจากสมดุเลมเกา กรุณาสําเนาหนาแรกที่มชีื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ พรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝาก
เปนปจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบัญชีอื่นแนบดวย อาทิ เชน บัญชีเงินฝากประจาํ เปน
ตน 

- กรณีที่เดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา ตองออกหนงัสือรับรองคาใชจายใหบคุคลใน
ครอบครัวดวย  แตอยางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูสาม-ีภรรยา จะตองมีสําเนาสมุดบัญชกีารเงินสวนตวัประกอบดวยแมวาจะ
จดทะเบยีนสมรสแลวก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีนอย ฝายที่มีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงินพรอม
ระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

 

*** สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา  

 

o กรณเีด็กอายุต่ํากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยาราง)  
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองทั้งบิดาและมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกับบดิาจะตองมใีบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยนิยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสมัพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอาํเภอตนสงักัดเปนภาษาองักฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาองักฤษ
แนบดวย พรอมทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- หากเดก็เดนิทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบดิา   โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสมัพันธและยินดีชดเชยคาเสยีหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอาํเภอตนสงักัดเปนภาษาองักฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาองักฤษ
แนบดวย พรอมทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- หากเดก็ไมไดเดนิทางทั้งกับบดิาและมารดา โดยบิดาจะตองคดัจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
มารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดชีดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจริงจาก
อําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาองักฤษแนบดวย พรอมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบตุรดวย 

- กรณีเดก็ทีบ่ิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูดูแลบุตร 
พรอมฉบับแปลเปนภาษาองักฤษ 

 
*** การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
***    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจาก
การขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยท้ังหมด 



 

  

** กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานตองแจงความจํานงแกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณีทานที่

ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานนั้นจะตองมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่

สถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามท่ีระบุ

เทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก                   
 
 
 

************************************************************************************************************* 

 
 

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการย่ืนขอวีซาเขายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไมเหมือนกับความเปนจริงหรือไมเหมือนกับตอนนําเอกสารสงยื่นคํารองขอวี

ซา ทางศูนยยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลใน

ระบบออนไลน จุดละ 200 บาท / ทาน 

กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาทิ เกษียณ / แมบาน / อาชีพอิสระ /  

ไมไดศึกษาแลว / รอศึกษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรียบรอย 

 


