
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ล่องเรือเมืองบอพพาร์ด ชมทัศนียภาพ ที่สวยงามของสองฟากฝ่ังแม่น ้าไรน์ 
ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านในฝันสุดโรแมนติก ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ 

ชมหมู่บ้านกงัหันลมซานส์ ชานส์ ดินแดนแห่งกงัหันลมที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลก  
ล่องเรือหลงัคากระจก ชมกรุงอมัสเตอร์ดัม และ ล่องเรือบาตามูซ ชมความสวยงามของกรุงปารีส 

ชมประติมากรรม อโตเมี่ยม และ เมเนเกน พสิ หนูน้อยยืนฉ่ี สัญลกัษณ์ของบรัสเซล 
ชมมหาวิหารนอทเทรอดามแห่งลกัเซมเบิร์ก เป็นวิหารโรมันคาทอลกิที่เก่าแก่ของเมืองลกัเซมเบิร์ก  
พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่ส าคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง   
เดือนมีนาคม 65 : วันท่ี 22 – 29 มี.ค.   
เดือนเมษายน 65 : วันท่ี 17 – 24 เม.ย.  // 24 เม.ย. – 1 พ.ค. (วันแรงงาน)  
เดือนพฤษภาคม 65 : วันท่ี 1 – 8  พ.ค. (วันแรงงาน+วันฉัตรมงคล) // วันท่ี 8 – 15 พ.ค. //วันท่ี 15 – 22 พ.ค. ( 
วันวิสาขบูชา)  
วันแรก กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน) 

17.00 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ขึ้นเคร่ือง 

20.40 น.  ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต โดยเท่ียวบินท่ี QR 839/QR 069 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั
ประเทศประเทศกาตาร์   

วันท่ีสอง แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น ้าไรน์ – โคโลญ – มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ – ดุสเซลดอล์ฟ (เยอรมัน) 
06.40 น.     คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลการกรแลว้ น าท่านเดินทางสู่    

ตวัเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต เมืองศูนยก์ลางทางการเงิน การธนาคาร และธุรกิจของประเทศเยอรมนั  จากนั้นน าท่านเดินทาง
ไปยงั เมืองเซนต์กอร์ (ประมาณ 103 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชม. 20 นาที)  เพื่อน าท่านล่องเรือชมความสวยงาม
สองฝากฝ่ังแม่น ้ าไรน์ น าท่านลงเรือ ณ ท่าเรือเมืองเซนต์กอร์  เดินทางไปท่ีท่าเรือเมืองบอพพาร์ด (ใช้เวลาล่องเรือ
ประมาณ 1 ชัว่โมง) ระหว่างทางท่านจะไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงามของสองฟากฝ่ังแม่น ้ าไรน์ ซ่ึงจะไม่มีสะพานขา้ม
แม่น ้ ามาบดบงัทศันียภาพท่ีสวยงามเลยแมแ้ต่สะพานเดียว สองฟากฝ่ังเป็นไร่องุ่นสลบัปราสาทโบราณเป็นระยะ
หมู่บา้นสวยน่ารักโบสถ์วิหารยอดแหลมบา้งเป็นโดมบา้ง บางช่วงปลูกไมด้อกไมป้ระดบัไวแ้ถวร้านกาแฟริมฝ่ัง 
โรงแรมและร้านคา้สวยงามหลากสีสัน การล่องเรือชมวิวท่ีแม่น ้ าไรน์ซ่ึงเป็น 1 ในแม่น ้าท่ีแปลกท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงโดย
แม่น ้าจะไหลจากทิศใตข้ึ้นสู่ทิศเหนือ จนกระทั้งถึง เมืองบอพพาร์ด 

 
 
 
 
 
 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1)  (อาหารท้องถิ่น)  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโคโลญประเทศเยอรมนี (ประมาณ 41 กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 40 นาที) น าท่านชม

ความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ เป็นวิหารสไตล์โกธิค ท่ีรอดพ้นจากการถล่มของระเบิดจากช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเมืองโคโลญก็ยงัเป็นตน้ก าเนิดของน ้ าหอมตระกูล 4711 อีกดว้ย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของ



 

 

 

 

 

 
 
 
 

ท่ีระลึก ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่  เมืองดุสเซลดอล์ฟ  (Dusseldorf)  (ประมาณ 44 กม. ใช้ระยะเวลา 
ประมาณ 50 นาที)   เมืองท่ีจดัว่าเป็นเมืองสมัยใหม่ของประเทศเยอรมนี แต่ยงัคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ดั้งเดิมเอาไวอ้ยา่งลงตวั 

 
 
 
 
 
 

 ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 2) 
  พกัค้างคืน ณ MERCURE HOTEL DUESSELDORF SUED  หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 

วันท่ีสาม    หมู่บ้านกธูีร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกธูีร์น – สวนเคอเค่นฮอฟ  (เนเธอร์แลนด์) 
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN) (ประมาณ 219  กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 2 ชม. 40 นาที) 
หมู่บา้นในฝันสุดโรแมนติก หมู่บา้นท่ีไม่มีรถไม่มีถนนไม่มีมลพิษ หรือความวุ่นวายใดๆ มีแต่ล าคลอง มีสะพานไม้
ทรงสวยเพื่อใชเ้ป็นทางเดินติดต่อกนัภายในหมู่บา้นกว่า 180 สะพาน ชาวบา้นท่ีน่ีใชเ้รือเป็นพาหนะในการเดินทาง
สัญจรเท่านั้น น าท่านล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) หมู่บา้นท่ีมีผูค้นอาศยัอยู่ราวๆ 2,600 คน 
ส่วนมากเป็นชาวไร่ท่ีมีฐานะดี บา้นแต่ละหลงัมีการออกแบบและการตกแต่งเป็นกระท่อมสไตลต์ะวนัตกท่ีแสนน่ารัก
อบอุ่น จนท าให้ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (The Venice of Natherland) ในปี 1958 ภาพยนต์
ตลกช่ือดงัของ BEST Haanstra อย่าง Fanfare ไดใ้ชส้ถานท่ีน้ีเป็นโลเคชัน่หลกัในการถ่ายท า และนัน่ก็เหมือนกบัเป็น
การเปิดตวัท่ีท าให้หมู่บา้นไร้ถนนแห่งน้ีกลายเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง จนมีนักท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกพลดักนัมา
เยีย่มชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมู่บา้นกีธูร์นแห่งน้ีอยา่งไม่ขาดสาย 

 
 
 
 
 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 4) (อาหารท้องถิ่น) 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ลิซเซ่ (ประมาณ 145 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม. 45 นาที )   เพื่อน าท่านเขา้

ชม    ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ ( จัดเพียงปีละหนึ่ งคร้ัง ) สวนดอกไม้แห่งน้ี เป็นความคิดริเร่ิมของ



 

 

 

 

 

 
 
 
 

นายกเทศมนตรีเมืองลิซเซ่  ในปี 1949 ไดร่้วมกบัสมาคมผูส่้งเสริมการปลูกดอกไมป้ระเภทไมห้ัว ไดเ้กิดแนวคิดท่ีจะ
มีงานแสดงไมด้อกประจ าปีแบบกลางแจง้ โดยท าการจดัให้เหมือนกบัการไดช้มสวนจริงๆ และก็ไดเ้ลือกเคอเค่นฮอฟ
แห่งน้ีเป็นท่ีจดัแสดง สวนเคอเค่นฮอฟ (Kerkenhof Garden)  เป็นสวนสวยท่ีผูค้นทัว่โลกปรารถนาท่ีจะมาเยือน เป็น
แหล่งปลูกทิวลิปท่ีใหญ่และส าคญัยิง่ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นสวนท่ีสวยงามและสะพร่ังไปดว้ยดอกทิวลิป ซ่ึง
มีมากถึงกว่า 7 ลา้นตน้ในแต่ละปี รวมทั้งดอกไมอ่ื้นๆ เช่น ลิลล่ี แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบาน
สะพร่ังอยู่ดูละลานตา สวนไดถู้กออกแบบไวอ้ย่างสวยงามในฤดูใบไมผ้ลิของทุกปี ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคม สวนเคอเคนฮอฟจะเปิดให้นักท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมดอกทิวลิปและดอกไมแ้สนสวยนานาพรรณ อิสระให้
ท่านเพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปภายในสวน 

 
 
 
 
 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 5) 
  พกัค้างคืน ณ BEST WESTERN PLUS AMEDIA AMSTERDAM AIRPORTหรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 

วันท่ีส่ี          ซานส์ คาน – หมู่บ้านกงัหันลม – ล่องเรือหลงัคากระจก – อโตเมี่ยม – หนูน้อยยืนฉ่ี – กรองด์ปลาซ (เบลเยี่ยม) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
  จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม (Windmill) ซานส์ ชานส์ (ประมาณ 30 กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 45 นาที)    

แถบชนบทของฮอลแลนด์ ชมกงัหันลมแบบต่าง ๆ   ซ่ึงสร้างมาเพื่อใชง้านต่างกนั  อาทิเช่นใช้ทดน ้ าเขา้แปลงนา,ใช้
เป็นโรงเล่ือย, โรงสีขา้ว,  เนเธอร์แลนด์เคยมีกงัหันลมอยู่ 9,000 หลงั แต่ปัจจุบนัเหลือแค่เพียง 945 หลงั จากนั้นน า
ท่านชม หมู่บ้านชาวดัชท์เก่าแก่ดั้งเดิมบ้านหลังเล็กน่ารักปลูกอยู่ริมน ้ า หน้าบ้านมีแปลงสวนดอกไม้นานาชนิด
หน้าต่างประดับด้วยผ้าลูกไม้ลวดลายต่างๆ น าท่านแวะชม โรงงานรองเท้าไม้  ท่ีผลิตจากไม้พลับเพลา ท่ีเป็น
อุตสาหกรรมเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณ ชมวิธีการท ารองเท้าไม้แบบดั้งเดิม ซ่ึงเป็นรองเท้าประจ าชาติของชาว
ฮอลแลนด ์จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอมัสเตอร์ดัม เพื่อน าท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ซ่ึงตลอดเวลา
หลายร้อยปีท่ีผ่านมา คลองเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีส าคญัท่ีสุดของเมืองน้ี และอมัสเตอร์ดมัก็มีคลองจ านวนมากท่ีสุด
ในโลกดว้ย (ประมาณ 100 คลอง ยาวรวมกนั 97 กม.) และมีสะพานขา้มคลอง 600 สะพาน สถานท่ีส าคญัน่าชมท่ีสุด
ของอมัสเตอร์ดมัเกือบทั้งหมดจะอยู่ริมคลอง รวมทั้งคฤหาสน์บา้นช่องของคหบดีเก่าแก่ดว้ย แมก้ระทัง่ตลาดดอกไม้
สดของเมืองหลวงแห่งน้ีก็ยงัอยู่ริมคลอง จากนั้นน าท่านแวะชมโรงงานเจียรนยัเพชรและอญัมณี ซ่ึงเป็นงานฝีมือลือ
ช่ือของเนเธอร์แลนด์มานานแลว้ พร้อมกนันั้นท่านจะมีโอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกนัเองจากโรงงาน



 

 

 

 

 

 
 
 
 

อีกด้วย น าท่านเดินชมย่าน Dam Square ถ่ายรูปพระราชวงัหลวงจากด้านนอก ซ่ึงจะเป็นย่านกลางเมืองและเป็น
ถนนชอ้ปป้ิงของกรุงอมัสเตอร์ดมั 

 
 
 
 
 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7) 
บ่าย ออกเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเย่ียม (ประมาณ 205 กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชม.)    จากนั้นน าท่าน

ถ่ายรูปคู่กบัประติมากรรม อโตเมี่ยม สัญลกัษณ์ของการรวมตวัคร้ังแรกของกลุ่มประเทศยโุรปเม่ือปี ค.ศ. 1959 ซ่ึงถูก
สร้างขึ้นเพื่อวตัถุประสงค์ในการจดังานแสดงสินคา้โลก โดยสร้างเป็นรูปทรงกลมขนาดยกัษ์จ านวน 9 ลูก แทน 9 
จงัหวดัของประเทศเบลเยี่ยม และไดจ้ าลองแบบมาจากอะตอมท่ีขยายขนาดขึ้นมา 165 ลา้นเท่า น าท่านผ่านชมอาคาร
บา้นเรือนในยุคเก่า ๆ สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหว่างโกธิคและนีโอโกธิค น าท่านผ่านชมบริเวณพระราชวงัท่ี
ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบลเยี่ยม(THE ROYAL PALACE) น าท่านชม เมเนเกน พิส หนูน้อยยืนฉ่ี สัญลกัษณ์ของ
บรัสเซล เป็นรูปป้ันเด็กชายผมหยิก สูงประมาณ 3 ศอก หนา้ตาน่ารักน่าเอน็ดู ก าลงัปัสสาวะ (ซ่ึงเป็นน ้ าพุ) พร้อมทั้ง
เดินเล่นบริเวณ กรองด์ปลาซ หรือจัตุรัสกลางเมืองบรัสเซล ท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นจตัุรัสท่ีสวยงามและมีเสน่ห์ท่ีสุด
แห่งหน่ึงในยุโรป ชมสถาปัตยกรรมอนังดงามของอาคารบา้นเรือน ซ่ึงก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมบารอกท่ีงามสง่า 
และอาคารท่ีเด่นท่ีสุดคือศาลากลาง ซ่ึงเป็นอาคารท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรองดป์ลาซ พึ่งผ่านการบูรณะใหส้วยงามยิง่ขึ้น เป็น
ศิลปะแบบโกธิคมีรูปป้ันตามจัว่ต่าง ๆ สวยงามมาก   

 
 
 
 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น) (ม้ือท่ี 8) 
  พกัค้างคืน ณ RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 3) 
 

วันท่ีห้า       ลกัเซมเบิร์ก – ปารีส – ประตูชัย – พเิศษกบัเมนู หอยเอสคาโก้ (ฝร่ังเศส) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
 น าท่านออกเดินทางสู่ รัฐลักเซมเบิร์ก  (ประมาณ 220 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที)  เป็นนครรัฐมีประวติั

ความเป็นมายอ้นหลงัมากกวา่ 1,000 ปี เม่ือปี พ.ศ. 1506  เคานทซิ์เอกฟิลดแ์ห่งลกัเซมเบิร์ก เคานทแ์ห่งอาร์เดนเนส 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1506
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 
 
 
 

และผูก่้อตั้งราชวงศล์กัเซมเบิร์กสร้างปราสาทในบริเวณเมืองหลวงของลกัเซมเบิร์ก ในปัจจุบนัซ่ึงกลายเป็นจุด
ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัในสมยันั้น เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบหลายชั้นเป็นท่ีรู้กนัทัว่ไปในนาม 
“ยิบรอลตราทางเหนือ” (The Gibraltar of the North) ในช่วงปลายยคุกลางจนถึงศตวรรษท่ี 15 ราชวงศล์กัเซมเบิร์ก
มีความรุ่งเรืองมาก กษตัริยห์ลายพระองคใ์นยโุรปสืบเช้ือสายมาจากราชวงศน้ี์ อาทิ จกัรพรรดิปกครองเยอรมนี 4 
พระองค ์ กษตัริยป์กครองโบฮีเมีย 4 พระองค ์ และกษตัริยป์กครองฮงัการี 1 พระองค ์ กษตัริยท่ี์มีช่ือเสียงของ
ลกัเซมเบิร์กในยคุนั้นไดแ้ก่ สมเด็จพระจกัรพรรดิไฮนริคท่ี 7 แห่งโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ,พระเจา้จอห์นแห่งโบฮีเมีย 
และดยกุแวนเซลอสท่ี 1 แห่งลกัเซมเบิร์ก จากนั้นก็ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจเบอร์กนัดีในปีพ.ศ. 2010 น าท่านเดินเท่ียวชม
เมืองลกัแซมเบิร์กซ่ึงเป็นเมืองเลก็ๆ น าท่านชมดา้นหนา้ของพระราชวงัของแกนดด์ยคุ ซ่ึงสร้างตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 
18 ชมมหาวิหารนอทเทรอดามแห่งลกัเซมเบิร์ก เป็นวิหารโรมนัคาทอลิก แต่เดิมเป็นคริสตจกัรนิกายเยซูอิดและ
รากฐานถูกวางไวใ้นปี 1613 วิหารไดถู้กสร้างขึ้นเพื่อเป็นตวัอยา่งส าคญัของศิลปะสถาปัตยกรรมแบบโกธิคช่วงปลาย  
ชมจัตุรัส PLACE D’ ARMES อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก สินคา้แบรนดเ์นม ไดท่ี้ถนน Grand Rue 

 
 
 
 
 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 10) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (ประมาณ 376 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 ชม.) ตั้งอยูบ่นแม่น ้าแซนบริเวณตอนเหนือ

ของประเทศฝร่ังเศสจากการตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2000 ปี เมืองปารีสมหานครซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเมืองหลวง
ดา้นแฟชัน่ น าท่านไปชม ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียน ก่อนนัง่รถผา่นชมสองฟากฝ่ัง ถนนชองป์เซ
ลเิซ่ ตน้แบบถนนราชด าเนินของไทย ซ่ึงเตม็ไปดว้ยคาเฟ่และร้านคา้ขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลก  

 
 
 
 
 
 
 

ค ่า    รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝร่ังเศส  (ม้ือท่ี 11)  (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊กสไตล์
ฝร่ังเศส 1 อย่าง อาทิเน้ือวัว/เป็ดอบซอส/ปลา/แกะ  พร้อมจิบไวน์ฝร่ังเศส ตบท้ายด้วยของหวาน ) 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
                    พกัค้างคืน ณ Mercure Paris Velizy หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 4) 
 

วันท่ีหก        แวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น ้าแซนน์ – หอไอเฟล – พรีะมิตแก้ว พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ (ฝร่ังเศส) 
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 
  น าท่านเดินทางไปยงั แวร์ซาย อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 อยู่ห่าง

จากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร น าท่านเขา้ชม พระราชวังแวร์ซาย (มีไกด์ท้องถิ่น
บรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นป๊ึก ท่ีส าคัญเท่ียวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวงัท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ท่ีสุด
ในปฐพี ชมความอลงัการของพระราชวงัซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้อง
ต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกทอ้งพระโรง, ห้องสงครามและ
สันติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิ่งใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี จากนั้นอิสระให้ท่านไดช้มและ
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มร่ืนและหลากหลายดว้ยพนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบัสีสันสวยงาม  สมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางเขา้สู่ นครปารีส นครหลวงของฝร่ังเศส ศูนยก์ลางแห่งแฟชั่นชั้นน าของโลก ตั้งอยู่ริมสองฝ่ังของ
แม่น ้าแซน  

 
 
 
 

 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 13) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพ่ือล่องเรือแม่น ้าแซน ชมวิวทิวทัศน์กันบนดาดฟ้าเรือ ช่ืนชมความงามของ

ทศันียภาพของนครปารีส ชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้าแซน โบราณสถาน และอาคารท่ีเก่าแก่สร้าง
ด้วยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของ
ทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างใหน้ครปารีสไดช่ื้อวา่เป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น สะพานอ
เลก็ซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก สถานท่ีตั้ง มหา
วิหารนอเตรอดาม หรือโบสถ์นอเตรอดาม สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิคท่ีประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสีอย่างงดงาม ซ่ึงใน
อดีตเคยใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย ์มีอายุเก่าแก่กวา่ 800 ปี และท าให้ปารีสโดดเด่น



 

 

 

 

 

 
 
 
 

เป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีน ้ าในแม่น ้ าแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การ
นดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่น ้าแซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้ น าท่านผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด สถานท่ี
ส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในหนา้ประวติัศาสตร์ของฝร่ังเศสและยุโรป เป็นลานประหารท่ีตั้งกิโยติน ซ่ึงคร่าชีวิตผูค้นนับ
พนัในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศสปี ค.ศ. 1789  น าท่านถ่ายภาพกบั หอไอเฟล สัญลกัษณ์ของนครปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 
ฟุต กันอย่างจุใจจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี เพื่อให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองส าอาง, น ้ าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ รวมทั้งเส้ือผา้ BRAND  NAME จากฝร่ังเศส  
ใหท้่านถ่ายรูป พรีะมิดแก้ว พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ 

 
 
 
 
 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 14) 
   พกัค้างคืน ณ MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 5) 
 
วันท่ีเจ็ด      มงมาร์ต – ช้อปป้ิงแกลลาร่ี ลาฟาแยตต์ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 
 น าท่านเดินทางสู่ มงมาร์ต ซายส์ (ประมาณ 23 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 50 นาที) บริเวณน้ีเป็นเนินเขาเต้ียๆ โดยมี  

มหาวิหารซาเกรเกอร์ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา ชาวปารีสเขาถือว่าเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัช้ินหน่ึงซ่ึงเชิดหนา้ชูตา
ใหแ้ก่ปารีสเท่าเทียมกบัหอไอเฟล ประตูชยัและมหาวิหารนอเตรอดาม มหาวิหารซาเกรเกอร์ สร้างขึ้นดว้ยหินอ่อนทั้ง
หลงั ตรงกลางมียอดโดมสูงใหญ่ ส่วนท่ีต ่าลงมาก็มีโดมบริวารขนาดกลางและขนาดเล็กลอ้มรอบอยู่ โดมประธาน
ตรงกลางมีความสูงไม่นอ้ยกวา่ 80 เมตร บริเวณน้ีสามารถมองเห็นนครปารีสในมุมมกวา้ง 

 
 
 
 
 

เท่ียง อาหารกลางวัน อสิระตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวก และให้เวลากบัการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่  
บ่าย      ใหท้่านช็อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศสภายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลาร่ี ลาฟาแยตต์ ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์

เนมทุกยีห่อ้รวมถึง LOUISE VUITTON ท่านท่ีไม่มีความประสงคช์็อปป้ิงสามารถเดินชมความงามของบา้นเมืองและ



 

 

 

 

 

 
 
 
 

โรงละครโอเปร่าท่ีเก่าแก่สวยงาม เพราะยา่นชอ้ปป้ิงอยูก่ลางเมืองมีอาคารบา้นเรือนสวยงามมาก ไดเ้วลาอนัสมควร
น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อท าการเช็คอิน และท า TAX REFUND  

21.40 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี QR 038 / QR 838 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานนานาชาติฮามดัประเทศ
ประเทศกาตาร์   

 
วันท่ีแปด       กรุงเทพฯ 
19.0 น. คณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

ขอบคุณท่านท่ีใช้บริการ 

 

 เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก 
ฝร่ังเศส 8 วัน 5 คืน  โดย QATAR AIRWAYS 

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องคู่) 
พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ 

วันที่ 22 – 29 มี.ค.   59,888 13,000 

วันที่ 17 – 24 เม.ย. 65,555 13,000 

วันที่ 24 เม.ย. – 1 พ.ค. (วนัแรงงาน) 65,555 13,000 

วันที่ 1 – 8  พ.ค. (วันแรงงาน+วันฉัตรมงคล) 65,555 13,000 

วันที่ 8 – 15 พ.ค.  65,555 13,000 

วันที่ 15 – 22  พ.ค. ( วันวสิาขบูชา) 65,555 13,000 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน ** 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ์ในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

ทุกท่านท่ีร่วมเดินทางต้องมี  
1. วคัซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตวัจริงตอ้งมีอายกุารใชง้านเกิน 6 เดือน  



 

 

 

 

 

 
 
 
 

2. ท่านตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีน โควิด-19 ทั้ง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วนั และตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
องคก์ารสหภาพยโุรป  
ส าหรับท่านท่ีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณีเล่ือนการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมท่ีอยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อส าคัญท่ีท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยืน่วีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
2) ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถมาย่ืนวีซ่าตามวันท่ีบริษัทแจ้งไว้ ท าให้วันย่ืนวีซ่าเหลือน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ท่านจะต้อง
จ่ายเงินค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจ านวนน้ี ท่านสามารถจ่ายเงินท่ีตวัแทนยื่นวีซ่าดว้ย
ตวัท่านเองในวนัท่ีท่านยืน่วีซ่า  
 
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว *** 
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวันเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้าพกัตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท  กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่านใดต้องการซ้ือประกนัสุขภาพเพิม่เติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 25 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ 16 ยโูรต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป (ท่านละ 12 ยโูร) 
7)     ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 ก่อนขึ้นเคร่ืองบินจากเมืองไทยและขาออกจากยโุรป 
8) ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 และโรงแรม1คืนเพื่อรอผลตรวจเม่ือมาถึงเมืองไทยตามนโยบายรัฐ 
9)    ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัใบรับรองโควิด-19 ของแต่ละประเทศ (ในบางประเทศถา้ไม่มีจะไม่สามารถเขา้ร้านอาหารหรือโรงแรมได)้ 
 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีหรือก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกกต็าม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000 
บาท )  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 60 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 90 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีได้ช าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

• ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

• ในการย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายนิว้มือ 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใด ๆทั้งส้ินแมว้า่จะผ่านหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน 

• ในกรณีท่ีทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามท่ีขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามท่ีสถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่
สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย



 

 

 

 

 

 
 
 
 

ไม่ตอ้งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้  

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาฝร่ังเศส 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวีซ่า 15 วันท าการ และต้องมาแสดงตนท่ีสถานฑูต) 

1.  หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถา้มีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ตอ้งมีหน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2. รูปถ่ายปัจจุบนัหนา้ตรง จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปถ่ายวีซ่าส าหรับการยืน่ขอวีซ่ามีเง่ือนไขดงัน้ี 
1.สีพื้นหลงัสีขาว 
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหนา้จากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหนา้เท่ากบัรูปหนา้ในพาสปอร์ต) 
3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดท่ีเหมือนตวัจริง 
โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื่นวีซ่า จะตอ้งมีลกัษณะถูกตอ้งตามมาตรฐานของ ICAO (องคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู ้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดใหบ้ริการแก่ท่านอยูท่ี่ภายในศูนย ์TLScontact. 

ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอย่างภาพถ่ายท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเคร่ืองหมาย "✗" และเคร่ืองหมาย "✓", ส าหรับภาพถ่ายท่ีได้
มาตรฐาน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของการยืน่ขอวีซ่าเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 
 

 
 
 
 
 
                                                      ใกล้เกนิไป                       ไกลเกนิไป                                ดี 
ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความ
ชดัเจนภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเป้ือนของหมึกหรือน ้ามนั 
ภาพถ่ายจะตอ้งหนัหนา้ตรง และมีสีผิวท่ีเป็นธรรมชาติ 
หา้มเห็นฟัน หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / ห้ามใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป/ รูปถ่ายตอ้งเห็นใบหูและ
คิ้ว (รูปถ่ายเปิดหนา้ผาก)  
3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้ งบันทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผูอ่ื้น จะต้องมี
หลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น)  , 
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน  
8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมท างาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ
เท่านั้น ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. 
เท่านนั้น หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน )  
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ    

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) สเตทเมนท์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ช่ือ-
นามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทบัจากธนาคาร น าเล่มจริงมาแสดงวันท่ีย่ืนวีซ่า 
▪ เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 

1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 

2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอื่นใดในหนงัสือเดินทาง ถือว่า “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ หรือถูก Blacklist 

ห้ามเขา้ประเทศนั้นอีก 

 

****** สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีฝากประจ า และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
▪ เขียนจดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
▪ กรณีมีลูกดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบส าเนาสเตทเมนท ์(Statement) ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  
11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วีซ่า 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าฝร่ังเศส ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีได้กล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ได้จดัท าขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 
วันท่ีมาย่ืนวีซ่ากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทุกอย่างท่ีเป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล , สูติบัตร , น าตัวจริงมาวันท่ีย่ืนวีซ่าด้วย 
 

***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อ่ืนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 

 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 

 
 
 


