
 

  
 
 

 

 

 
 



 

  
 
 

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-) 

21.30 น. ขอเชิญคณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้ โดยสาร

ขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียม

ความพร้อมก่อนออกเดนิทาง 

     
 

วันท่ี 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตมิิวนิก ฟรันซ์ 

โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮ็นชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาท

นอยชวานสไตน์ - ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา - เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อนุสาวรีย์

สิงโตหนิแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล  (-/L/-)      

00.50 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศ

เยอรมัน โดยสายการบนิ Thai Airways เท่ียวบนิท่ี TG924 (เที่ยวบินตรง)  

** ใช้เวลาบินประมาณ 12 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

07.05 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตมิิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน  

น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  

** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองโฮเฮน็ชวานเกา (Hohenschwangau) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาที) 

เมืองเล็กๆแสนสวยงามบริเวณเขตชายแดนของ ประเทศเยอรมัน (Germany) มีอาณาเขตติดกบัประเทศ

ออสเตรีย ด้วยการเป็นปลายทางของ "เส้นทางสายโรแมนตกิ" ท่ีได้รับฉายาว่า Village of the king's Castles 

เพราะเป็นท่ีตัง้ของปราสาทแสนสวยงามทัง้สอง 



 

  
 
 

 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) เป็นต้นแบบของ

การสร้างปราสาทเทพนิยายแห่งเจ้าหญิงนิทรา สร้างขึน้โดยพระเจ้าลุดวิกท่ี 2’ แห่งรัฐบาวาเรีย ในสมยันัน้

ประเทศเยอรมนัยงัไม่ได้รวมกันเป็นประเทศอย่างในปัจจุบนั เป็นรัฐเล็กๆต่างปกครองตนเอง มีกษัตริย์ของ

ตวัเอง กษัตริย์ลุดวิกทรงขึน้ครองราชย์ตัง้แต่พระชนมายุเพียง 18 ชันษา เป็นกษัตริย์อารมณ์ศิลป์ สนใจ

ศลิปะ ดนตรี และวรรณกรรม มากกว่าจะสนใจปกครองบ้านเมือง ทรงนิยมสร้างปราสาท หลงไหลในต านาน

พืน้บ้านเก่ียวกับเทพ และช่ืนชอบอุปรากรของริชาร์ด วากเนอร์ (Richard Wagner) เป็นชีวิตจิตใจ ผู้ซึ่งเป็น

แรงบนัดาลใจในการสร้างให้เป็นไปตามบทประพนัธ์เร่ืองอศัวินหงษ์ (Swan Knight Lohengrin) ไม่ไกลจาก

ปราสาทนอยชวานสไตน์ เม่ือนกัท่องเท่ียวเดินทางมาถึงจะมองเห็นปราสาทสูงเด่นมีสีเหลือง ตัง้อยู่บนเนิน

เขา มีช่ือวา่ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ซึ่งโปรดให้สร้าง

ขึน้เพ่ือใช้เป็นพระราชวงัฤดรู้อนโดยพระเจ้าแม็กซิมิเลียนท่ีสอง (Maximilian II) พระบิดาของพระเจ้าลดุวิกท่ี 

2 นัน่เอง เจ้าชายลดุวิกในวยัเยาว์ทรงประทบัอยู่ท่ีปราสาทนีอ้ย่างมีความสุข จึงได้แรงบนัดาลใจท่ีจะสร้าง

ปราสาทของพระองค์เองขึน้บ้าง คือปราสาทนอยชวานสไตน์ กล่าวคือปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา คือปราสาท

ของผู้ เป็นพอ่ สว่นปราสาทนอยชวานสไตน์คือปราสาทของลกูนัน่เอง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) พเิศษ !! เมนูขาหมูเยอรมัน  

                         น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองทอ่งเท่ียวยอดนิยม  

                         อนัดบัหนึง่ของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ท่ีถกูห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขนุเขา  

 น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหิน

ธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ท่ีเกิดจากการปฏิวตัิ

ในประเทศฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ. 1792  

 น าท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น า้

รอยส์ (Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลงัคาท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดในทวีปยุโรป สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวตัิศาสตร์ของชาว



 

  
 
 

 

สวิสฯตลอดแนวสะพาน ให้ท่านอิสระชมความสวยงามโดยรอบตามอธัยาศยั โดยบริเวณปลายสะพานมีร้าน

จ าหน่ายสินค้าพืน้เมืองของท่ีระลึกตา่งๆมากมาย เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีห้อดงั อาทิ 

เชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

 ** อิสระอาหารค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Ibis Style Luzern City, Luzern, Switzerland หรือเทียบเท่า 

     
 

วันท่ี 3 เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - สถานีรถไฟ พิลาทุส บานธ์ - เดินทางขึน้สู่ยอดเขาพิลาทุส 

โดยรถไฟไต่เขา - ยอดเขาพิลาทุส - สถานีกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา พาโนรามา พิลาทุส - เดินทาง

ลงจากยอดเขาพิลาทุส โดยกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา พาโนรามา - สถานีแฟรงค์มุนเทต - สถานีเค

รียงซีเรค - เมืองททิเิช่ ประเทศเยอรมัน - ป่าด า - ทะเลสาบททิเิซ่ - เมืองโดเนาเอส์ชินเกน  

(B/L/D)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ พิลาทุส บานธ์ (Pilatus Bahn) สถานีรถไฟไต่เขาท่ีชันท่ีสุดในโลก สถานี

หนึ่ง เพ่ือน าท่าน เดินทางขึน้สู่ยอดเขาพิลาทุส โดยรถไฟไต่เขา (Pilatus Railway to Mount Pilatus) 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) รถไฟไต่เขานี ้เปิดให้บริการตัง้แตปี่ 1889 โดยใช้หวัรถจกัรไอน า้ในการ

ขบัเคล่ือน ส่วนในปัจจุบนัใช้เป็นระบบไฟฟ้า รถไฟจะไต่ขึน้เขาด้านล่างขึน้มาเร่ือยๆ โดยมีความสูงชนัมาก

ท่ีสุดถึง 45 องศา ผ่านช่วงเชิงเขาด้านล่างท่ีเป็นป่าสนและมีเมฆหมอกปกคลุมอยู่ ก็ขึน้มาเจอกับแสงแดด

และฟ้าสดใสในวนัท่ีฟ้าเปิด เดินทางถึง ยอดเขาพิลาทุส (Mount Pilatus) บนยอดเขาท่ีความสงูกว่า 2,132 

เมตร หรือ 7,000 ฟีทจากระดับน า้ทะเล เป็นท่ีตัง้ของป้อมเรดาร์สังเกตการณ์และสถานีส ารวจสภาพ

ภมูอิากาศอีกหลายๆแหง่บนยอดเขา อิสระให้ทา่นชมวิวได้ตามอธัยาศยั  



 

  
 
 

 

 น าท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา พาโนรามา พิลาทุส (Panorama Gondola Pilatus 

Cable Car) เพ่ือน าท่าน เดินทางลงจากยอดเขาพิลาทุส โดยกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา พาโนรามา 

(Panorama Gondola Pilatus Cable Car) ระหว่างการเดนิทาง กระเช้าลอยฟ้าจะน าท่านทะลผุ่านก้อนเมฆ

เปรียบเหมือนการเดินทางสู่อีกช่วงเวลาหนึ่งในระยะเวลาอนัสัน้ ท่านจะได้ชมทิวทศัน์อนัยอดเย่ียมของยอด

เขาพิลาทสุในอีกบรรยากาศ เปล่ียนกระเช้าลอยฟ้าท่ี สถานีแฟรงค์มุนเทต (Frakmuntegg Station) และ 

สถานีเครียงซีเรค (Krienseregg Station) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 40 นาที)  

 ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงการเดินทางขึน้ และ ลง ยอดเขาพิลาทุส ได้ตามความ

เหมาะสม โดยสามารถเปล่ียนเป็นวิธีใดวิธีหน่ึงได้ เน่ืองจาก 1. รถไฟไต่เขาจะ เปิด ให้บริการ

ประมาณช่วง เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 2. กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา พา

โนรามา พิลาทุส จะ ปิด ให้บริการประมาณช่วง เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี โดย

ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระ

ล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทัง้หมด ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) พเิศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาพลิาทุส 

** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา ไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิ น าท่านรับประทานอาหารที่ภัตตาคารในเมืองใกล้เคียง เป็นการทดแทน และไม่สามารถ

คืนค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหน่ึง ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็น

ส าคัญ ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทิทิเช่ (Titisee) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ มี

พืน้ท่ี 89.66 ตร.กม. เป็นอาณาเขตของอุทยานแห่งชาติป่าด า ผ่านชม ป่าด า (Black Forest) ทางตอนใต้

ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ท่ีความสูง 780-1190 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล เป็นอาณาเขตป่าสน

ขนาดใหญ่ท่ีขึน้กันหนาทึบเป็นแนวเขาสุดลูกหูลูกตา และ เป็นแหล่งชมใบไม้เปล่ียนสีที่งดงามที่ สุดใน

โลก ประมาณช่วงเดือน กันยายน ถึง พฤศจิกายน ของทุกปี ** ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศแต่ละปี ** 

ด้วยความใหญ่โตหนาแน่นของป่าสนท่ีมองในระยะไกลเห็นเป็นพืน้ท่ีสีด า ท าให้ได้รับการขนานนามว่า “ป่า

ด า ”  ห รือ  Black Forest เมื อ งทิ ทิ เช่  ป ระก อบ ด้ วย  5  อ า เภ อ  ไ ด้ แ ก่  Neustadt, Titisee, Waldau, 



 

  
 
 

 

Langenordnach, Schwärzenbach, และ Rudenberg ไม่เพียงเมืองนีจ้ะเป็นต้นก าเนิดของขนมเค้กแบล็ค

ฟอเรสต์ (Black Forest Cake) รสเลิศ และเป็นแหล่งผลิต นาฬิกากุ๊ กกู (Cuckoo Clock) ท่ีดีท่ีสุดในโลก

เท่านัน้ เมืองทิทิเซ่ ยังมีช่ือเสียงในด้านการเป็นศูนย์กีฬาฤดูหนาว และเมืองรีสอร์ทสุขภาพ ในการรักษา

โรคหวัใจท่ีตดิอนัดบัโลกอีกด้วย ในเมืองมีทะเลสาบเล็กๆช่ือ ทะเลสาบทิทิเซ่ (Lake Titisee) มีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 

1.3 ตร.กม. อยู่สงูจากระดบัน า้ทะเล 840 ม. (2,760 ft) ซึ่งเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวแถบบริเวณป่าด ามา

นานเกือบ 100 ปี อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศริมทะเลสาบ และเลือกช้อปปิง้ทัง้สินค้าพืน้เมือง เช่น 

นาฬิกากุ๊ กกู ซึ่งอยู่ในเขตป่าด า โดยมีทะเลสาบทิทิเช่ ท่ีโอบล้อมไปด้วยขุนเขา และทิวป่าสนท่ียืนต้นสะพร่ัง

สวยงามท้าทายความหนาวเย็นของดงหิมะท่ีปกคลมุไปทัว่ ท่ีน่ียงัเป็นต้นก าเนิดของสินค้าแฮนด์เมดเล่ืองช่ือ 

"นาฬิกากุ๊กก"ู ซึง่แกะสลกัมาจากไม้สนจากป่าด าน่ีเอง 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโดเนาเอส์ชินเกน (Donaueschingen) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) ประเทศ

เยอรมนั เป็นอีกหนึ่งเมืองคาบเก่ียวอาณาเขตพืน้ท่ีอนัอดุมสมบรูณ์ของป่าด าไปถึง เป็นเมืองของต้นก าเนิด

ของแมน่ า้ดานบูท่ีไหลสูเ่มืองบดูาเปสต์ ประเทศฮงัการี 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 

 น าคณ ะเข้ า สู่ ท่ี พั ก  Wyngham Garden Donaueschingen, Donaueschingen, Germany ห รือ

เทยีบเท่า 

     
 

 

 

 



 

  
 
 

 

วันท่ี 4 เมืองโดเนาเอส์ชินเกน - สระน า้สีฟ้าขนาดเล็ก - เมืองไฟรบวร์ก ประเทศเยอรมัน - โบสถ์ใหญ่

ประจ าเมืองไฟรบวร์ก - เมืองสตราซบูร์ ประเทศฝร่ังเศส - สะพานปง กูรแวร์ต - พระราชวังโรฮัน - 

จัตุรัสกูเทนบูร์ - มหาวิหารแห่งเมืองสตราซบูร์ - เมืองแม็ส - มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งเมือง

แม็ส - เพลซ ดาร์ แมส - อาร์เซนอล เดอ แม็ส   (B/-/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั สระน า้สีฟ้าขนาดเล็ก (Donauquelle) ล้อมรอบด้วยรัว้เหล็กดดัและกลุ่ม

ของรูปปัน้เชิงเปรียบเทียบโดย Adolf Heer ในปี 1895 สิ่งเหล่านีแ้สดงให้เห็นถึงท่ีราบสูงตอนกลางอัน

ยิ่งใหญ่ของประเทศเยอรมนัในฐานะแม่ ท่ีแสดงให้เห็นถึงลกูสาวของเธอคือแม่น า้ดานบู ตวัแทนและผู้น าทกุ

สิ่งออกสู่โลกกว้าง แม่น า้ดานูบเร่ิมต้นอย่างเป็นทางการท่ีจุดนดัพบของสองสายน า้คือ Breg และ Brigach 

อย่างไรก็ตามการค้นหาแหล่งท่ีมาของแม่น า้นัน้ไม่ได้เกิดขึน้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง The Breg ซึ่งเป็นแม่น า้สาย

ใหญ่สองสายท่ีไหลผ่านแม่น า้มีต้นก าเนิดในเมืองเฟิร์ทวานเกน (Furtwangen) ซึ่งอ้างว่าน่ีท าให้ท่ีน่ีเป็น

แหล่งก าเนิดท่ีแท้จริงของแหล่งก าเนิดของแม่น า้ดานูบ แต่เมืองโดเนาเอส์ชินเกนได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวางวา่เป็นแหลง่ก าเนิดของแมน่ า้ดานบูย้อนหลงัไปถึงจกัรวรรดโิรมนั 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองไฟรบวร์ก (Freiburg หรือ Freiburg im Breisgau) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้ไรน์ ในเขตป่าด าใต้ ได้ช่ือว่าสวยท่ีสดุในเขตป่าด า (Sudschwarzwald) 

และมีแม่น า้ Dreisam ซึ่งเป็นแม่น า้สายเล็กๆ ไหลผ่านในเมือง อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของแคว้น Baden-

Wurttemberg (บาเด็น-เวิอร์ทเท็มแบร์ก) ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ใกล้ชายแดนของประเทศ

ฝร่ังเศสและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองเก่าท่ีถกูก่อตัง้ตัง้แต ่ค.ศ. 1120 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั โบสถ์ใหญ่ประจ าเมืองไฟรบวร์ก (Freiburg Muenster) สร้างขึน้ระหวา่ง

ศตวรรษท่ี 13 และ 16 ซึ่งเป็นผู้ปกครองนครไฟรบวร์กคนสดุท้ายของเซห์ริงเง่อ ได้มีบญัชาให้สร้างมึนสเตอร์ 

(Muenster) หรือโบสถ์ขึน้ท่ีใจกลางเมือง การสร้างโบสถ์นีกิ้นเวลานานถึง 313 ปี ตวัโบสถ์มีความสูงทัง้สิน้ 

116 เมตร เป็นหนึ่งในงานชิน้เอกท่ียิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบกอธิกในประเทศเยอรมนั ใช้เวลาสร้างนาน 



 

  
 
 

 

313 ปี สงูถึง 116 เมตร โบสถ์นีร้อดพ้นจากการทิง้ระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตร ในระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

ได้อยา่งเหลือเช่ือ ทัง้ท่ีตวัเมืองถกูท าลายลงถึงไปกวา่ 90% 

 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองสตราซบูร์ (Strasbourg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ในแคว้นอาลซสั 

ของจงัหวดับา-แร็ง ประเทศฝร่ังเศส (France) บริเวณฝ่ังแม่น า้อีล ท่ีใกล้กบัชายแดนประเทศเยอรมัน ด้วย

ความท่ีเป็นเมืองตรงพรหมแดนในอดีตจึงเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างมาก อีกทัง้ยงัมี

กลิ่นอายความเป็นเยอรมนัแทรกอยู่หลายๆอย่างจนได้ช่ือวา่เป็นเมืองแห่งสองวฒันธรรม ท่ีโดดเดน่มากท่ีสดุ

คงหนีไม่พ้นการเป็นเมืองหลวงของตลาดคริสต์มาสในฝร่ังเศสเลยก็ว่าได้ เพราะท่ีน่ีจัดใหญ่ จัดหนัก ทัง้

อาหารและบรรยากาศท่ีดีงามไมแ่พ้ประเทศเยอรมนัเลยทีเดียว สิ่งท่ีขึน้ช่ือสดุของท่ีน่ีนัน่ก็คือ ไวน์ขาว ท่ีได้รับ

ด้านรสชาติเป็นอนัดบัต้นๆของโลก และขนมอบรูปทรงเหมือนรูประฆงัคว ่า ท่ีได้รับความนิยมทานกันมากๆ

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็มีต้นก าเนิดมาจากเมืองนี  ้ผ่านชม สะพานปง กูรแวร์ต (Pont Couverts 

Bridge) สะพานคนเดินท่ีทอดยาวข้ามผ่านแม่น า้อิล (River III) ท่ีไหลผ่านใจกลางเมือง เรียกได้ว่านีคื้อ

สิ่งก่อสร้างท่ีโดดเด่นและมีช่ือเสียงท่ีสดุอีกแห่งหนึ่ง ของเมืองนี ้ผ่านชม พระราชวังโรฮัน (Palais Rohan 

Palace) เป็นสถาปัตยกรรมทางประวตัิศาสตร์ท่ีสร้างสรรค์ออกมาได้สวยงามและมีความน่าสนใจตัง้สง่างาม

อยูริ่มแมน่ า้อิล (River III) 

 น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกูเทนบูร์ (Place Gutenberg) เป็นจตัรัุสสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเก่าสต

ราซบูร์ บริเวณรอบจัตุรัสนีเ้ต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าท่ีอันสวยงาม  นอกจากนีย้ังมีร้านค้า 

ร้านอาหาร ร้านกาแฟไว้คอยบริการนกัทอ่งเท่ียว 

                    ** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 น าทา่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั มหาวิหารแห่งเมืองสตราซบูร์ (Strasbourg Cathedral) มหาวิหารแหง่นี ้

ตัง้อยูท่ี่แคว้นกร็องแต็สต์ บนเกาะกร็องดีล เป็นมหาวิหารแหง่แรกของประเทศฝร่ังเศสท่ีสร้างขึน้มาในรูปแบบ

สไตล์กอธิก สถาปัตยกรรมจากยุคกลางแห่งนี  ้ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1988 คือมหาวิหารท่ีมีความสงูท่ีสดุในยุโรปแถบตะวนัตก เป็น

อนสุรณ์สถานทางประวตัศิาสตร์ท่ีมีความเป็นมายาวนานหลายศตวรรษ ถือเป็นมหาวิหารแห่งพระแมม่ารีย์ท่ี



 

  
 
 

 

ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของนิกายโรมันคาทอลิก ท่ีใช้เวลาสร้างนานถึง 400 ปี สร้างจากหินทราย

ชมพูอมแดงโดยท าการสร้างขึน้ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1015 และเสร็จสิน้ในปี   ค.ศ. 1439 โดยมีนาย เอร์อวิน 

ฟ็อน ชไตน์บคั สถาปนิคชาวเยอรมนัเป็นผู้ออกแบบ วิหารนอร์ท-ดามสตราซบูร์มีความสูง 142 เมตร กว้าง 

51.50 เมตร และยาว 110 เมตร จดัเป็นมหาวิหารท่ีสูงเป็นอนัดบัหกของโลกเลยทีเดียว ซึ่งเดิมนัน้ยอดมหา

วิหารนีจ้ะสร้างขึน้ทัง้สองข้างแต่ตวัอาคารได้เกิดทรุดตวัขึน้ก่อนจึงท าให้เหลือยอดวิหารเพียงข้างเดียวเป็น

เอกลักษณ์ให้นักท่องเท่ียวได้ชมและด้วยความสูงของยอดวิหารจึงท าให้เป็นท่ีดึงดูดของนักท่องเท่ียวเป็น

จ านวนมาก 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแม็ส (Metz) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อีกหนึ่งเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

ของประเทศฝร่ังเศส โดยตวัเมืองนัน้ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวง

ของจงัหวดัโมแซล (Moselle) และของแคว้นลอแรน (Lorraine) แคว้นท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่ทางตรงท่ีแม่น า้โมแซล (Moselle River) มาบรรจบกับแม่น า้แซย์ (Seille River) และ

ในอดีตเมืองแหง่นีเ้คยเป็นนครหลวงโบราณของอาณาจกัรออสเตรเซียของราชวงศ์กาโรแล็งเชียง 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งเมืองแม็ส (Cathedrale Saint-Etienne 

of Metz) มหาวิหารเก่าแก่ท่ีถกูสร้างขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 13 ในสไตล์กอธิค เป็นมหาวิหารท่ีได้รับการยอมรับ

ว่าเป็นหนึ่งในมหาวิหารท่ีสูงท่ีสุดล าดบัต้นๆของประเทศฝร่ังเศส โดยตวัอาคารมีความสูงประมาณ 41.41 

เมตร มหาวิหารมีความโดดเด่นในเร่ืองหน้าต่างกระจกสีท่ีสวยงามและใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆของโลก ผ่านชม 

เพลซ ดาร์ แมส (Place d' Armes) อนสุาวรีย์และสถานท่ีส าคญัท่ีถกูสร้างขึน้ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1754-

1788 เป็นท่ีตัง้ของเหลา่อาคารส าคญัๆของเมือง อาทิเช่น ศาลาว่าการสไตล์นีโอคลาสสิค โรงแรม ตกึรัฐสภา 

และอ่ืนๆ ผ่านชม อาร์เซนอล เดอ แม็ส (Arsenal de Metz) อดีตอาคารทางทหารท่ีปัจจุบันถูกใช้เป็น

ฮอลล์ คอนเสิร์ต (Concert halls) ถูกสร้างขึใ้นในปี 1859 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1864 และเปิดอย่างเป็น

ทางการในปี ค.ศ. 1989 ปัจจบุนัเป็นหนึง่ในฮอลล์ คอนเสิร์ตท่ีสวยท่ีสดุในทวีปยโุรป 

 

 



 

  
 
 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมือง หรือ บุฟเฟ่ต์

นานาชาต)ิ 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Ibis Styles Metz Centre Gare, Metz, France หรือเทียบเท่า  

     
 

วันท่ี 5 เมืองแม็ส - เมืองแร็งส์ - มหาวิหารแห่งเมืองแร็งส์ - พระราชวังโต - โบสถ์ เซนต์ แร็งส์ - ประตูชัย

ประจ าเมืองแร็งส์ - เมืองปารีส - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแร็งส์ (Reims) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองในจังหวัดมาร์น 

แคว้นช็องปาญาร์แดน ในประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ราว 129 กิโลเมตรทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของปารีส เมืองแร็งส์ก่อตัง้ขึน้โดยกอลและกลายมาเป็นเมืองส าคัญระหว่างสมัย

จกัรวรรดิโรมนั ตอ่มาเมืองแร็งส์ก็มามีบทบาทส าคญัตอ่ราชบลัลงัก์ฝร่ังเศสในการเป็นสถานท่ีส าหรับการท า

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ฝร่ังเศสท่ีมหาวิหารนอเทรอดามแหง่เมืองแร็งส์ นบัวา่เป็นเมืองท่ีมี

เสน่ห์ และน่ามาเยือนไม่น้อยไปกว่าเมืองอ่ืนๆ ซึ่งแน่นอนว่าคณุสามารถสมัผสัสิ่งนีไ้ด้จากใจกลางเมืองท่ีมี

ชีวิตชีวา เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีมี รูปปัน้ น า้พุ ร้านอาหารและบาร์ไว้คอยบริการนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน

มากมาย ของโรงแรม ท่ีส าคญั เมืองแร็งส์เป็นเมืองท่ีมีการผลิตแชมเปญชนิดตา่งๆท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองโด่งดงัไป

ทัว่โลก 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองแร็งส์ (Reims Cathedral) มหาวิหารนอเทรอดามท่ี

ถกูใช้เพ่ือเป็นสถานท่ีส าหรับการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ฝร่ังเศส โดยมหาวิหารนัน้ถกู

ตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบกอธิค ซึ่งต่อมามหาวิหารแห่งนี ้ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก



 

  
 
 

 

โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1991 ถือว่าเป็นมหาวิหารท่ีมีความโดดเด่นมาก 

ไม่ว่าจะเป็นขนาดและสถาปัตยกรรมท่ีมีความงดงามไม่แพ้มหาวิหารอ่ืนๆ วิหารส่วนใหญ่มกัถกูตกแตง่ด้วย

งานฝีมือชิน้เอกจากยคุกลาง ไมว่า่จะเป็นรูปพระเยซูแกะนนูในภาพการตดัสินครัง้สดุท้ายบนหน้าบนั 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กับ พระราชวังโต (Tau Palace) พระราชวังท่ีมีความส าคัญต่อราชวงศ์

ฝร่ังเศส โดยเฉพาะเร่ืองของพิธีบรมราชาภิเษก เน่ืองจากเป็นสถานท่ีในการพ านกัของกษัตริย์ก่อนท่ีจะเข้าสู่

พิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะจดัขึน้ในมหาวิหารแร็งส์ นัน่เอง ถกูสร้างขึน้ในช่วงระหว่างปี 1498 ถึง 1509 และได้

มีการปรับปรุงเพิ่มเตมิในปี 1675  

      น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั โบสถ์ เซนต์ แร็งส์ (Saint Remi Basilica) อีกหนึ่งคริสตจกัรท่ีสร้างแด ่

สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอท่ี 9 ซึ่งเร่ิมมีการก่อตัง้ขึน้ในศตวรรษท่ี 1099 ซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็น

อนสุาวรีย์ทางประวตัศิาสตร์ เม่ือปี 1841  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั ประตูชัยประจ าเมืองแร็งส์ (Triumphal Arch of Reims) สิ่งก่อสร้างท่ีถือ

ได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองแร็งส์ ซึ่งคนทั่วไปมักนิยมเรียกประตูแห่งนีว้่า ประตูดาวอังคาร 

(Mars Gate) โดยประตูดาวอังคาร ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งใน 4 ประตูโรมันท่ีมีความงดงามมากของประเทศ

ฝร่ังเศส  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาที) เมืองหลวงของประเทศ

ฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อนัเหลือล้น ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด 

ปัจจุบนัเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมยัแห่งหนึ่งของโลก ท่ีทรงด้วย

อิทธิพลของการเมือง การศกึษา ความบนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้เมืองปารีสเป็นหนึ่งใน

เมืองท่ีส าคญัท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลกหรือเมืองท่ีใครก็ตา่งใฝ่ฝันถึง 

น าท่านเดินทางสู่ ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท (La Vallee Village Outlet) เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ศูนย์รวม

สินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมาย เช่น Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, 

Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo 



 

  
 
 

 

Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss แ ล ะ อ่ื น ๆ อี ก

มากมาย อิสระให้ทา่นเลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศยั 

** อิสระอาหารค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรือเทียบเท่า 

     
 

วันที่ 6 เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น า้แซน - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเด

โร่ - ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์ก

เดอทรียงฟ์เดอเลตวล - จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล - พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (B/-/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) สร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้า

หลยุส์ท่ี 14 หากจะเรียกพระราชวังแห่งนีว้่าสมบรูณ์แบบท่ีสดุในโลกก็คงไม่ผิดนกั เน่ืองจากถูกสร้างขึน้ด้วย

หินอ่อนสีขาวทัง้ภายในและภายนอกตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปปัน้ รูปแกะสลกัและ

เคร่ืองเรือน ท่ีใช้เงินมากมากมายมหาศาลในการสร้าง น าท่านเข้าชม ห้องต่างๆภายในพระราชวัง เช่น 

โบสถ์หลวงประจ าพระราชวัง, ท้องพระโรงท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้อง

กระจก ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร เป็นห้องท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราช

แห่งกรุงศรีอยุธยา เคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งประเทศฝร่ังเศสครัง้ในอดีตกาล อีกทัง้ยัง

เป็นห้องท่ีใช้ส าหรับจดังานเลีย้งและเต้นร าของพระนางมารี องัตวัแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 ชม

ห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ียิ่งใหญ่, ห้อง

วีนสัส าหรับเหล่าคณะราชทูตท่ีเดินทางมาได้พกัก่อนเข้าเฝ้า รวมทัง้ยงัเคยเป็นท่ีพกัของราชทูตสมัยสมเด็จ



 

  
 
 

 

พระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา สิ่งท่ีท าให้ห้องนีแ้ตกต่างจากห้องอ่ืนๆคือบนเพดานมีภาพเขียนท่ี

แสนงดงามทรงคุณค่า และห้องไดอาน่าส าหรับพักผ่อนหลังพิธีส าคัญๆ ผนังทัง้สองด้านจะเต็มไปด้วย

ภาพวาดเทพีไดอาน่าท่ีขนานนามว่า “เทพีแห่งการล่าสตัว์” เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งท่ีมองข้ามไม่ได้นัน่คือ สวน

แวร์ซายส์ ท่ีถือว่ายิ่งใหญ่และงดงาม ผลงานชิน้เอกของนกัแตง่สวนช่ือดงัทัว่โลกนามว่า “เลอโนทด์” มีพืน้ท่ี

ถึง 14,820 เอเคอร์ มีแม้กระทัง่ทะเลสาบจ าลอง มีรูปปัน้ของสัตว์นานาชนิดและเทพเจ้ากรีกตามจุดต่างๆ 

และยังมีสวนดอกไม้ท่ีจะผันเปล่ียนไปตามแต่ละฤดูกาล จึงท าให้การมาเยือนยังพระราชวังแวร์ซายจึง

เปรียบเสมือนการมาเยือนยงั “วิมานแห่งจักรพรรดิ” ท่ีนบัเป็นมรดกโลกตะวนัตกโดยแท้จริง ได้รับการขึน้

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1979 

น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น า้แซน (Bateaux Mouches River Cruise) ท่ีไหลผ่านใจกลางเมือง

ปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้แซน เป็นอีก

หนึง่ประสบการณ์ท่ีนา่ประทบัใจ  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่เมืองปารีส 

ด้วยความสงูถึง 1,063 ฟุต หรือสงูเท่ากบัตกึ 81 ชัน้ สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1889 ท่ีบริเวณ จัตุรัสทรอคคาเดโร่ 

(Trocadéro) ส ร้างขึน้ เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลก ในปี  ค.ศ. 1889 (Exposition 

universelle de Paris de 1889) เพ่ือแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝร่ังเศส ความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรม หอคอยสงูงดงามแห่งนีเ้ป็นดาวเดน่ท่ีสร้าง

ความประทบัใจแก่ผู้ ร่วมงาน ซึ่งตอ่มาได้รู้จกัในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองปารีส  

น าท่าน ผ่านชม โดยรอบเมืองปารีสเร่ิมจาก ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la 

Concorde) ท่ีพระเจ้าหลยุส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิ

ฝร่ังเศส ผ่านชม ถนนสายโรแมนติก ถนนช็อง เซลีเซ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจตัรัุสคองคอร์ด 

ตรงสู่ ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล (Arc de triomphe de l'Étoile) หรือท่ีรู้จกั

กันในช่ือ ประตูชัยแห่งประเทศฝร่ังเศส เป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคญัในเมืองปารีส ตัง้อยู่กลาง จัตุรัสชาร์ล 

เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม "จตัรัุสแห่งดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยู่



 

  
 
 

 

ทางทิศตะวนัตกของถนนช็อง เซลีเซ ประตชูยัแห่งนีส้ร้างขึน้เพ่ือเป็นการสดดีุวีรชนทหารกล้าท่ีได้ร่วมรบเพ่ือ

ประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบนัยงัเป็นสุสานของทหารนิรนามอีก

ด้วย ประตูชัยนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของ "แกนกลางอันเก่าแก่" (L'Axe historique) ซึ่งเป็นถนนเส้นตรงจากสวน

พิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ไปยงัชานเมืองปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมียุวชนเปลือยชาว

ฝร่ังเศสก าลงัตอ่สู้กบัทหารเยอรมนั เตม็ไปด้วยเคราและใส่เกราะเป็นสญัลกัษณ์เพ่ือเป็นการปลกุใจ และเป็น

อนสุรณ์สถานจนกระทัง่สงครามโลกครัง้ท่ี 1 สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์

ลิทซ์ ในปี 1805 โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1806 แตม่าแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1836 

น าทา่น ผ่านชม พิพธิภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภณัฑ์ทางศลิปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่ง

ของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตปั่จจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทาง

ศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The 

Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอนัโด่งดงัของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปัน้ 

The Victory of Samothrace หรือ รูปปั ้น เทพ วีนัส (Venus de Milo) มีทั ง้ รูปปั ้นสฟิงซ์ (Sphinx), มัม ม่ี 

(Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลฟูร์จะสร้าง

เป็นรูปทรงพีระมิดท่ีสร้างขึน้จากกระจกเป็นอีกจดุยอดนิยมท่ีนกัท่องเท่ียวต้องไปถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก และเป็น

ฉากท่ีมีอยู่ในภาพยนตร์เร่ือง The Da Vinci Code ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นอกจากจะมีการตัง้แสดงงานศิลปะ

ถาวรแล้ว ยงัมีนิทรรศการชัว่คราวตา่งๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ท าให้พิพิธภณัฑ์ลฟูร์เป็นสถานท่ี

มีนักท่องเท่ียวมาเยือนปีละเกือบ 10 ล้านคน ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ท่านละ 

ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ ค านวณ เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึน้อยู่กับ

ประเภทของบัตร และ ส่วนที่เข้าชม ** 

น าท่านเดินทางสู่ ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) สวรรค์ของนกัช้อปปิง้สินค้าแบรนด์

เนมชัน้น ารุ่นใหม่ล่าสุด New Collection !! จากทั่วทุกมุมโลก รวบรวมอยู่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลาง

เมืองปารีสแห่งนี  ้หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าของสวิสฯจากร้าน Bucherer ร้านดังของประเทศ



 

  
 
 

 

สวิตเซอร์แลนด์ ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางเมืองปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, 

มีดพบั, นาฬกิาย่ีห้อดงั อาทิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น  

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Ibis Paris Porte d’Italie, Paris, France หรือเทียบเท่า 

     
 

วันท่ี 7 เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส - ท่าอากาศ

ยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือให้

ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) มี เวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษี  หรือ 

ร้านอาหาร 

13.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ  

Thai Airways เท่ียวบนิท่ี TG931 (เที่ยวบินตรง)     

** ใช้เวลาบินประมาณ 12 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

วันท่ี 8  ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-) 

05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทบัใจ 



 

  
 
 

 

     
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 

ท่าน 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ เดก็มี

เตียง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มี

เตยีง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

07 - 14 กันยายน 2562 

08SEP TG924 BKK-MUC 

00.50-07.05 

13SEP TG931 CDG-BKK 

13.40-05.55+1 

55,999 55,999 55,999 11,999 41,999 

21 - 28 ตุลาคม 2562 

(23 ต.ค. วันปิยมหาราช) 

22OCT TG924 BKK-MUC 

00.50-07.05 

27OCT TG931 CDG-BKK 

12.30-06.00+1 

58,999 58,999 58,999 11,999 44,999 

16 - 23 พฤศจิกายน 

2562 

17NOV TG924 BKK-MUC 

00.50-06.45 

22NOV TG931 CDG-BKK 

12.30-06.00+1 

52,999 52,999 52,999 11,999 38,999 



 

  
 
 

 

 

** อัตรานี ้ไม่รวม ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

 

** อัตรานี ้ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศฝร่ังเศส ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพ่ือ ใช้เวลาพจิารณาอย่างน้อย 15-

20 วันท าการ (บางกรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ - อาทติย์ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับจ านวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลา

ดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้หนังสือเดินทางเพื่อเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทูต

อาจจะปฏิเสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนังสือเดนิทางคืนท่านภายใน 3-5 วันท าการ เป็นอย่างน้อย ในล าดบั

ต่อไป จากนัน้ระยะเวลาคงเหลือก่อนวันเดนิทางไม่เพียงพอส าหรับยื่นวีซ่าครัง้ใหม่ การยกเลิก และ คืนเงนิ จะ

เป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี ** 

 

** อัตราค่าบริการ ส าหรับเดก็อายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 

 

** หากท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เคร่ืองบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุก

ครัง้ก่อนท าการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ** 

 

** อัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดนิทาง จ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดนิทางไม่ถึงตาม

จ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดนิทาง ตามความต้องการ) ** 

 

** กรณีผู้เดนิทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผล

หน่ึง และ ไม่ว่ามือ้ใดมือ้หน่ึง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดนิทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมาเพิ่มเติมขณะ

มือ้อาหาร เน่ืองจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมีข้อจ ากัดเร่ืองของวัตถดุบิ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจัดให้เป็นไข่



 

  
 
 

 

ดาว หรือ ไข่เจียว ผัดผัก ข้าวผัด และ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป เท่านัน้ กรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะส่ังเมนูนอกเหนือ

ข้างต้น ผู้เดนิทางจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิในส่วนนีด้้วยตนเอง **  

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทัง้หมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียนวนัเดินทาง 

หรือ อพัเกรดได้ 

 คา่ภาษีน า้มนั ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบนิได้ ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมีน า้หนกัรวมกนัไมเ่กิน 20 ก.ก.  

 คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบ ุ(ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบ ุ(พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ทา่น ตอ่ห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพกั 3 ทา่น 

Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย

ค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไว้ในโปรแกรมชดัเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก หรือ ผ่านชม 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครัง้  

 คา่อาหารตามท่ีรายการระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์

ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซือ้ประกันเพิ่ม

เพ่ือคุ้มครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 



 

  
 
 

 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่อินเตอร์เน็ต 

คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 

(กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทปิคนขับรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท 

(THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้นีท่้านสามารถให้

มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศฝร่ังเศส ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยู่กับอัตรา

แลกเปล่ียนเงนิตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ การย่ืนขอวีซา่ท่องเท่ียว ประเทศฝร่ังเศส สามารถ

ด าเนินการแทนได้ (โดยแผนกวีซา่ของบริษัท จะเป็นผู้ด าเนินการแทนให้ทา่น) ผู้ เดนิทางไมจ่ าเป็นต้องไปแสดงตน ยกเว้น

สถานทตูจะขอให้ทา่นเข้ามาสมัภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุยพินิจของสถานทตูเทา่นัน้ หากเกิดกรณีนี ้ขอให้ทา่น

โปรดให้ความร่วมมือไปตามวนั และ เวลาท่ีสถานทตูนดัหมาย 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียว กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนนีภ้ายในวนัท่ี 3 

ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหาก

ท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คท่ีว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณีท่ีคณะเต็ม มี

คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท า

รายการจองเข้ามาตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 



 

  
 
 

 

2. นกัท่องเท่ียว กรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนกัท่องเท่ียว

หรือเอเยน่ต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดสว่นหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธ

การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าให้ทาง

บริษัทไมไ่ด้รับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั ให้ถือว่านกัทอ่งเท่ียวสละ

สิทธิการเดนิทางในทวัร์นัน้ๆทนัที 

3. การติดตอ่ใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึง ศกุร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีนกัท่องเท่ียว ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้

มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้ง

ยืนยนัยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียว ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้ มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการ

ตา่งๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้ เดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ี

ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 



 

  
 
 

 

** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากคา่บริการท่ีช าระแล้วเน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวให้แก่

นกัทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกั เป็นต้น ** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผู้ เดินทางไมถ่ึงตามจ านวน

ท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพ่ือให้

คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 

10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่ และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่ แตห่าก

ทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดนิทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะให้บริการและด าเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีท่ีลกูค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนีท้างบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง

ทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั กรณีออกบตัรโดยสารเรียบร้อยแล้ว บางสายการบนิ อาจไมส่ามารถ

คืนค่าบตัรโดยสารบ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และ หากสามารถคืนได้ (Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสาย

การบนิ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอยา่งน้อย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง

ศกุร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) , ห้องพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน 

หรือ อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถ้าต้องการเข้าพกั 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียง



 

  
 
 

 

ใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 

ห้อง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่บริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดขึน้จากนกัท่องเท่ียวหรือ

เอเยน่ต์ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากกว่าก าหนด หรือห้องพักเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายท่ีพกัเป็นเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะ

ทดัรัต และไมมี่อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ การย่ืนค าร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 

1. ผู้สมัครทุกท่าน จ าเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ย่ืนรับค าร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิว้มือทุกท่าน  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วนั ท าการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ในบาง

กรณี) ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจ านวนของผู้สมคัรในแตล่ะชว่งเป็นส าคญั  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ ได้รับก าหนดการนดัหมายวนัและเวลา

จากทางสถานทูตหรือศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าเท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการย่ืนวีซ่าวนัใดบ้าง รวมไปถึงมีความ

จ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระส่วนตวัของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า 

หรือ ซึ่งอาจท าให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนงัสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาท่ีสถานทูต) ท่านจ าเป็น

จะต้องแจ้งลว่งหน้าก่อน ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงินมดัจ า พร้อมแจ้งวนั และ เวลาท่ีท่านสะดวกจะย่ืนวีซ่า

มาก่อน แผนกวีซา่จะประสานงานให้อีกครัง้ หากมีควิย่ืนวา่งชว่งท่ีท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะด าเนินการให้ดีท่ีสดุท่ีจะชว่ย

อ านวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทัง้นี ้การนดัหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ทา่นสามารถเลือกซือ้ 

3.1 คิวพเิศษ (Premium) คือ การนดัหมายท่ีเร็วขึน้ หรือ สามารถเลือกเวลาได้มากขึน้  

3.2 การย่ืนแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกวา่ปกต ิ 



 

  
 
 

 

** การบริการพเิศษนียั้งคงใช้มาตราฐานการพจิารณาวีซ่าแบบเดมิทัง้หมด ** 

ประเทศท่ีทา่นสามารถเลือกซือ้บริการพิเศษนีไ้ด้ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝร่ังเศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เทา่นัน้  

** ส าหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ เป็นกรณีพิเศษอีก

ครัง้ อาจมีการเปล่ียนแปลง ** 

4. กรณีท่ีทา่นไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้ จ าเป็นต้องย่ืนก่อน หรือ หลงัคณะ เพราะต้องใช้หนงัสือเดนิทางในชว่งท่ีทาง

บริษัทจะเร่ิมด าเนินการจดัเตรียมเอกสารเพ่ือขอย่ืนวีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วนั ก่อนเดินทางเป็นอย่างน้อย หรือ อาจ

เร็วกวา่นัน้) และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด เช่น 

คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะต้องออกก่อนก าหนด แตวี่ซ่ายงัไม่ด าเนินการ หรือ วีซา่ยงัไม่ได้รับการอนมุตั ิ(อยูใ่น

ระหว่างการพิจารณา) เน่ืองจากท่านด าเนินการย่ืนวีซ่าหลงัคณะ และหรือ กรณีท่ีท่านต้องการย่ืนก่อนคณะ แต่คณะท่ี

ท่านเดินทาง ยงัไม่ปิด อยู่ระหวา่งการขาย ยงัไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตต้องการขอหลกัฐานการพ านกัใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเท่ียวภาษาองักฤษ (Itinerary) ใน

ส่วนนี ้ท่านจ าเป็นต้องด าเนินการด้วยตนเอง และหากท้ายท่ีสุดคณะไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถชดเชยคา่เสียหายให้กบัท่านไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกตทิัว่ไปคือ 15-20 วนัท าการ (ไมร่วมวนัเสาร์ - อาทิตย์ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัจ านวนผู้สมคัร

ในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเท่ียว ท่ีมีผู้สมคัรเป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากท่ีผู้สมคัรได้ท าการย่ืนขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมคัรท าการยืมหนังสือเดินทางจาก

สถานทูตออกมาใช้ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดงันัน้หากท่านมีความจ าเป็นในการใช้เล่มฯ

เพ่ือเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนล่วงหน้า กรณีท่ีต้องการใช้หนงัสือเดินทางกะทนัหนั ท าให้

ต้องร้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่า อาจท าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่าน

จ าเป็นต้องสมคัรเข้าไปใหม่ นัน่หมายถึงจะต้องช าระคา่ธรรมเนียม และ คา่บริการใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถึงระยะเวลาท่ี

เหลือก่อนเดนิทางส าหรับการพิจารณาเป็นส าคญัก่อนด าเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเก้นชนิดเข้าออกมากกว่า 1 ครัง้ หรือ หลายครัง้ (Multiple) ท่ียังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยงัมีวัน

คงเหลือในกลุ่มประเทศเชงเก้นเพียงพอ และใช้เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นตามวตัถุประสงค์ท่ีวีซ่าเชงเก้นฉบบันัน้ๆออก 



 

  
 
 

 

และต้องการใช้เดินทางท่องเท่ียวกบัคณะนี ้สามารถใช้ได้ หากวีซ่านัน้ถกูใช้มาแล้วตามเง่ือนไขของกลุม่เชงเก้น คือ วีซ่า

ออกจากประเทศใด จะต้องพ านกัประเทศนัน้ๆมากท่ีสดุ มาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและ

ลกูค้ายืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ คา่ใช้จา่ยท่ีจะเกิดขึน้ในทกุ

กรณี เชน่ กรณีถกูปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเข้าออกได้หลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเท่ียวเท่านัน้ โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลับ 

รวมถึงวีซา่ชนิดท่ีอนมุตัิโดยระบวุนัท่ีสามารถพ านกัในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่าก าหนดท่ีอนมุตัใินหน้าวีซ่า ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าท่ีมีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบเพ่ือความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รับผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ คา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ในทกุกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนญุาตให้เช็คอิน

ได้เน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ถูกส่งกลับจาก

ประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 

ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่

สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มี

นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอให้มาแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี ้

เพ่ือให้การย่ืนค าร้องในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ีสถานทตูเป็นส าคญั 

11. การท่ีวีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่ก่ีวัน เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้อง

คา่เสียหายใดๆได้ทัง้สิน้ เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทตูคุ้มครองอยู ่

12. เก่ียวกับเอกสารทางราชการที่จ าเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจาก

ส านักงานเขต หรือ อ าเภอ ที่อาศัยอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง , ใบส าคัญการหย่า 

กรณีศูนย์รับยื่นค าร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูตต้องการ เอกสารที่แปลเรียบร้อย จ าเป็นจะต้องได้รับการรับรอง 



 

  
 
 

 

(มีตราประทับ) จากกรมการกงสุลเท่านัน้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้

จ าเป็นที่สุด ส าหรับเด็กที่อายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกับมารดา 

และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้ลูกค้าจ าเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิไม่สามารถช าระค่าใช้จ่ายในส่วนนีใ้ห้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จ าเป็นต้องมีตรา

ประทับ) ทางบริษัทยนิดีอ านวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกต ิ 

 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือก

ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากท่ีสดุ ให้ลูกค้าผู้ เดินทางท่ีมาด้วยกนั ได้นัง่ด้วยกนั หรือ ใกล้

กนัให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถท าได้ 

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีท่ีแจ้งล่วงหน้าก่อน

เดนิทางกะทนัหนั อาจมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเพ่ือช าระกบัเมนใูหมท่ี่ต้องการ เพราะเมนเูก่าของคณะ ไมส่ามารถยกเลิกได้ 

3. บางสายการบินอาจมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้บริการอาหารบนเคร่ืองแตกตา่งกนั ขอให้ท่านท าความเข้าใจถึงวฒันธรรม

ประจ าชาตขิองแตล่ะสายการบนิท่ีก าลงัให้บริการทา่นอยู ่

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีข้อสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน า้ตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน า้เงินเข้ม) หนงัสือเดินทางทตู (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดนิทางไปพร้อมคณะ

ทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช้

หนงัสือเดนิทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่่านการอนมุตัขิองเคาท์เตอร์เช็คอิน ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ต้นทาง) 

ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะ

เกิดขึน้ในสว่นนี ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 



 

  
 
 

 

3. ทัวร์นีเ้ป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทัง้หมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ใน

รายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือ

เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนงัสือเดิน 

และ หน้าวีซา่มาให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี  ้ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบนิ คา่ภาษีน า้มนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิ ฯลฯ ท่ีท าให้ต้นทนุสงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตมี่เอกสารลงนาม

โดยผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้ 

9. นกัท่องเท่ียวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อนัไม่ใช่เหตท่ีุ

เก่ียวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตัิภัยท่ีไม่สามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตาม

ข้อตกลงแก่คูค้่าตามหลกัปฏิบตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ี



 

  
 
 

 

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกว่า

ท่ีก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

11. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี ้เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกบัผู้ เดนิทาง กรณี

ท่ีเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศฝร่ังเศส 

1. .  หนังสือเดนิทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายกุารใช้งานคงเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดนิทางกลบั และมีหน้าวา่ง

ไมต่ ่ากวา่ 2 หน้า (หนังสือเดนิทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านัน้) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉาก

หลงัต้องเป็นพืน้สีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ า้กบัวีซ่าประเทศอ่ืนๆท่ีเคยได้รับ 

เทา่นัน้ 

3. หลักฐานการท างาน / การเรียน 

3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / 

หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนกังาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบตุ าแหนง่ วนัเร่ิมงาน เงินเดือน  



 

  
 
 

 

โดยจดหมายรับรองการท างานให้ระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบช่ืุอประเทศ ไม่จ าเป็นต้องระบช่ืุอ

ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถ้ามี) ท่ีอยู ่

และเบอร์ตดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : หนงัสือรับรองการท างานจากหนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหนว่ยงาน (ถ้ามี) ส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเก่ียวกับหน้าท่ีการงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขียนแนะน าตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได้ แตท่ัง้นี ้อยูท่ี่ดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรับย่ืนเทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนกัเรียน นกัศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลักฐานการท างาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันท่ีนัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็น

ภาษาอังกฤษและต้องสะกด ช่ือ-นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง เท่านัน้ กรณีไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

4. หลักฐานการเงนิ สถานทตูรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านัน้ กรุณาจดัเตรียมดงันี ้

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลงั 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ 

วันท่ีนัดยื่นวีซ่า ** 

** ผู้ท่ีประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จ าเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการ

พจิารณาได้ แต่ไม่สามารถใช้ยื่นแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่น

ได้ ** 

5. ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถ้ามี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกลุ (ถ้ามี) 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผู้เดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพิ่มเตมิกรณีเป็นเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดนิทางพร้อมบิดามารดา  

หรือเดนิทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 



 

  
 
 

 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ท่ี

ออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง 

ของบดิา และ มารดา , หนงัสือรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถกูต้อง 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนงัสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนงัสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

- ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณีรับรองการเงนิให้บุคคลในครอบครัว จ าเป็นต้องเก่ียวข้องกันทางสายเลือดเท่านัน้ บิดา , มารดา , บุตร , พี่ 

, น้อง , สามี , ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จ าเป็นต้องแนบส าเนามาด้วย และ

จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารส าคัญดังนี ้** 

- หนังสือรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ โดยระบุช่ือเจ้าของบัญชี (ผู้

รับรอง) ยืนยนัรับรองให้กบัผู้ถกูรับรอง จ าเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดยื่นวีซ่า ** โดยสะกด 

ช่ือ-นามสกุล ผู้ถูกรับรอง ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลงั 3  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ 

วันท่ีนัดยื่นวีซ่า ** 

** จ าเป็นต้องใช้ทัง้ผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธ

การรับยื่นได้ ** 



 

  
 
 

 

** หลักฐานทางการเงนิข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดยีวกันเท่านัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชี

เดียวกัน ** 

- เอกสารเพ่ืออ้างอิงความสมัพนัธ์ อาท ิส าเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สตูบิตัร 

แผนที่การเดนิทาง เพื่อยื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศฝร่ังเศส 

 สถานที่ : ศูนย์ย่ืนค าร้องขอวีซ่าฝร่ังเศส TLS contact Center อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 12 

 การเดนิทาง : โดยรถยนต์ส่วนตัว ที่ตกึสามารถจอดรถได้ ไม่มีบริการประทับตราที่จอดรถ 

   : ขนส่งสาธารณะ BTS ลงสถานี ช่องนนทรี โดยใช้ทางออกหมายเลข 5 จากนัน้เดนิชิดซ้ายตาม

ทางเดนิลอยฟ้าข้ามแยกสาธร นราธิวาส ประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง เดนิลงโดยใช้บนัไดทางลงมุง่หน้าสู่ถนนสาทร 

จากนัน้เดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ อยูท่างด้านขวามือของทา่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศฝร่ังเศส 

1. ช่ือ - นามสกลุ ปัจจุบัน ............................................................................................................ 

2. ช่ือ - นามสกลุ ตอนเกิด (หากเคยเปล่ียน) ................................................................................... 

3. วนั - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หม้าย            แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วนัท่ีออก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานท่ีออก ............................................................. 

8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ท่ีพักอาศัยอยู่จริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ....................... 

9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบัน  (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ , ต าแหน่ง, หากเป็นแม่ บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ด้วย ..................................................................................................................................... 

11. ช่ือสถานท่ีท างาน/สถานศึกษา และที่อยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ...................... 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ......................... อีเมลล์ ......................................................................... 

12. วีซา่ยโุรป (เชงเก้น) ท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยได้รับ     

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 



 

  
 
 

 

13. ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดนิทางและพ านกัของผู้สมคัร 

   ตวัผู้สมคัรเอง 

   มีผู้ อ่ืนออกคา่ใช้จา่ยให้ ระบ ุ..................................................... ความสมัพนัธ์ .......................... 

15. ช่ือบคุคลท่ีเดนิทางร่วมกบัทา่น ..................................................... ความสมัพนัธ์ .......................... 

 

** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด 

ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนท่ีสุดเพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง 

การพจิารณาอนุมัตวีิซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอ านวยความ

สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดนิทางเท่านัน้ ** 

 


