
 

 

รหัสทัวร 1900056 
ทัวรฝร่ังเศส เนเธอรแลนด  เบลเยียม  เยอรมัน  สวิตเซอรแลนด  
9 วัน 6 คืน (TG) 
จัตุรัสทรอคาเดโร    หอไอเฟล  เขาชมพระราชวังแวรซายน  ลองเรือหลังคากระจก
อัมสเตอรดัม   ปราสาทไฮเดลเบิรก   สิงโตหินแกะสลัก   สะพานไมชาเปล 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
21.00 น.  คณะพรอมกันท่ีจุดนัดหมาย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ช้ัน 4 เคานเตอร D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแกทาน 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ปารีส (ฝร่ังเศส) – จัตุรัสทรอคาเดโร – หอไอเฟล – ประตูชัย –  
ชอปปم�งแกลลอร่ีลาฟาแยตต 

00.05 น.  ออกเดินทางสูกรุงปารีส โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 930 

06.10 น.  เดินทางถึงสนามบินชารลสเดอกอล ประเทศฝร่ังเศส หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
รับสัมภาระและผานศุลกากรเปนท่ีเรียบรอยแลวนําทานเดินทางสู จัตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึง
จากจุดน้ีทานจะสามารถถายรูปคูกับ หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซ่ึงเปนสัญลักษณ
ของประเทศฝร่ังเศส และยังเปนส่ิงกอสรางท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก(หมายเหตุ:ราคาทัวรน้ี
ไมรวมคาข้ึนลิฟทของหอไอเฟล หากทานใดสนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร)  นําทานชม
ความย่ิงใหญของ ประตูชัยนาโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) เปนอนุสรณสถานที่
สําคัญในกรุงปารีส ดังคําพูดท่ีวา “ถนนทุกสายมุงสูประตู”ต้ังอยูกลางจัตุรัสชารลเดอโกล 
หรือเปนท่ีรูจักกันในนาม "จัตุรัสแหงดวงดาว" 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย  นําทานอิสระชอปปم�ง ณ ยานฌ็องป�เอลิเซ ยานชอปปم�งช่ือดังของฝร่ังเศสท่ีทุกทานไมควร
พลาด มีสินคาแบรนดเนมตางๆมากมายใหทานเลือกซื้อตามอัธยาศัยอิสระชอปปم�งยาน
ถนนโฮลมาน ท่ี หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต (GALERIES 
LAFAYETTE) หางสรรพสินคาขนาดใหญใหทุกทานไดชอปปم�งกันแบบเต็ม ๆ พบสินคา
เทรนดปารีสลาสุด เชน LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMPฯลฯ 
รวมถึงน้ําหมอแบรนช่ือดังท่ีมีใหทานไดเลือกชมอยางมากมาย และรานสินคา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 



 

 

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 เขาชมพระราชวังแวรซายน – ชอปปم�งลาวาเลวิลเลจเอาทเล็ท –  
บรัสเซลส (เบลเยียม) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเขาชมภายในพระราชวังแวรซายส พรอมฟงบรรยายจากมัคคุเทศกทองถ่ิน 
เพื่อใหทานไดทราบถึงประวัติและความหมายของผลงานศิลปะท่ีตกแตงอยูในแตละหอง 
เดินผานหองทองพระโรงกระจก Hall of Mirror ท่ีสวยงาม อันเปนสถานท่ีพระยาโกษา 
ทูตเอกจากกรุงศรีอยุธยาเขาเฝ�าพระเจาหลุยสที่ 14 และยังเปนหองท่ีเซ็นสนธิสัญญาแวร
ซายนหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 จากน้ันใหเวลาทานเดินเลนภายในเขตอุทยานและบริเวณ
รอบๆพระราชวัง / ออกเดินทางสู เมืองเซอรริส (SERRIS) นําทานชอปปم�งกันใหเต็มท่ีท่ี 
La Vallee Village Outlet เอาทเลทกลางแจงท่ีอัดแนนไปดวยสินคาและแบรนด
คุณภาพจากท่ัวโลกกวา 110 แบรนด CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, 
BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, 
VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, 
CERRUTI, DOLCE &GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ แถมเปนเอาทเลทที่อยูหาง
จากปารีสเพียงแค 30 นาที และราคาโปรโมช่ันท่ีรับรองวาถูกใจขาชอปทั้งหลายแนนอน  

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (BRUSSELS) (ประมาณ 4 ช.ม.)เมืองหลวงของ
ประเทศเบลเย่ียมและยังเปนศูนยกลางดานการเมืองนานาชาติแหงสหภาพยุโรป อีกท้ัง
ยังเปนศูนยบัญชาการกลางขององคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ นอกจากน้ี
บรัสเซลสยังเปนท่ีต้ังของนาโต (NATO) อีกดวย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 
นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 บรัสเซลส – อะตอมเม่ียม – แมนาคินพิส – บรูจจ (เนเธอรแลนด) – รอตเทอดาม 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทาน ถายรูปกับอะตอมเม่ียม (THE ATOMIUM)ซ่ึงเปนประติมากรรมรูปอะตอม
มหึมา ซ่ึงเปนสัญลักษณจากการรวมตัว คร้ังแรกของกลุมประเทศยุโรปเม่ือป ค.ศ. 1959 
ผานชมอาคารบานเรือนในยุคเกาๆสถาปตยกรรมท่ีผสมผสานระหวางกอธิคและนีโอก
อธิค ผานชมบริเวณ พระราชวังท่ีประทับของกษัตริยแหงเบลเยียม (THE ROYAL 
PALACE OF BRUSSELS) ถายภาพกับ แมนาคินพิส(MANNEKEN PIS) อนุสาวรีย
หนูนอยยืนปสสาวะ ซ่ึงเปนสัญลักษณของเมือง ถายภาพกับ จัตุรัสกร็องดปลาช (THE 
MEDIEVAL GRAND PLACE) ซึ่งเปนจัตุรัสท่ีสวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเปน
อาคารโบราณนาสนใจท้ังส้ิน  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองบรูจส (BRUGES) (ประมาณ 1.30 ช.ม.)ท่ีไดช่ือวาเวนิสแหง
เบเนลักซ เปนเมืองท่ีงามสงาลอมรอบดวยสะพานเล็กๆ ที่ต้ังครอมอยูเหนือลําคลอง 
บานหลังคาทรงจั่ว ลักษณะของเมืองน้ีลอมรอบดวยคูเมืองสองช้ัน และมีอาคาร โบสถ 
บานเรือน ถนนท่ีสะอาดสวยงาม ซ่ึงสวนใหญลวนเปนสถาปตยกรรมแบบเฟลมมิช และ
แบบเรเนซองค และมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ ไดแก จัตุรัสใจกลางเมือง หอระฆังเกาแก
ท่ีมีประวัติอันยาวนานและผานชมป�อมปราการสมัยยุคศตวรรษท่ี 13 นําทานเท่ียวชม
บรรยากาศสวยๆ ของเมืองบรูจจ พรอมชมแลนดมารกเดนๆ ของเมืองไมวาจะเปน มาร
เก็ตสแควร(MARKET SQUARE) ยานใจกลางเมืองบรูจจเหมาะท้ังจะเดินเท่ียว น่ังรถ
มาหรือน่ังเรือชมคลองท่ีมีอยูมากมายหลายสาย / นําทานเดินทางสู เมืองรอตเทอดาม 
(ROTTEDAM)(ประมาณ 2.30 ช.ม.) ประเทศเนเธอรแลนด เมืองทาท่ีใหญท่ีสุดอีกแหง
หน่ึงของโลกและเปนจุดเทียบทาของเรือขนสงสินคาระหวางประเทศ ทําใหเมืองรอต
เทอดามมีความทันสมัยและมากดวยอาคารสวยแปลกตา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม BEDBANK NH ROTTERDAM (*NH CAPELLE + NH 
ATLANTA*)หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 5 รอตเตอรดัม – อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก – โคโลญจน(เยอรมัน) – 
แฟรงคเฟรท 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู กรุงอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM)(ประมาณ 1 ช.ม.) เมืองหลวงของ
ประเทศเนเธอรแลนด ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําอัมสเทล (AMSTEL) เริ่มกอต้ังประมาณ
คริสตศตวรรษท่ี 12 ปจจุบันเปนเมืองท่ีใหญทีสุดของเนเธอรแลนด มีประชากรประมาณ 
1.5 ลานคน เปนเมืองศูนยกลางทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญแหงหน่ึงของทวีปยุโรป
โดยเฉพาะชวงคริสตศตวรรษที่ 17 ซ่ึงเปนชวงยุคทองของเนเธอรแลนด / นําทานชม
เมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง สัมผัสชีวิต
ความเปนอยูรวมท้ังสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 17 
และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นําเขาชม โรงงานสาธิต
เจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียง ทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพื้นฐานในการดูและการเจียระไน
เพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน 
และถายรูปกับป�าย I AMSTERDAM สัญลักษณของเมือง นําทานสู จัตุรัสแดม ต้ังอยูใจ
กลางเมืองอัมสเตอรดัม ถายรูปกับพระราชวังหลวง อนุสาวรียแหงชาติ เดินเลนชอปปم�ง
สินคาและของท่ีระลึกตางๆ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองโคโลจญน(COLOGNE)(ประมาณ 4 ช.ม.) นําทานถายรูปกับ 
มหาวิหารแหงโคโลญจน สัญลักษณแหงเมืองโคโลญจน เปนมหาวิหารสไตลโกธิกดังเดิม
ขนานแท สรางในป 1248 ใชเวลาสรางยาวนานมาราธอน 632 ป จากน้ันนําทานเดิน
เท่ียว ชมเมืองโคโลญจนพรอมชอปปم�งสินคาพื้นเมือง ,ของท่ีระลึก ตลอดจนสินคาแบรนด
เนมช่ือดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร / นําทานเดินทางสู 
เมืองแฟรงคเฟรท(FRANKFURT) (ประมาณ 2.30 ช.ม.)เมืองท่ีมีประวัติตอเน่ืองอัน
ยาวนานหลายศตวรรษเคยเปนท่ีสถานท่ีกษัตริยและจักรพรรดิหลายพระองคเคยใช
ประกอบพิธีราชาภิเษก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม MERCURERESIDENZ FRANKFURT MESSE หรือ
เทียบเทา 



 

 

วันที่ 6 แฟรงคเฟรท – ไฮเดลเบิรก – ปราสาทไฮเดลเบิรก – ทิทิเซ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานชม นครแฟรงคเฟรท(FRANKFURT) เมืองใหญท่ีสุดของรัฐเฮสสและใหญเปน
อันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี นําทานชม จัตุรัสกลางเมืองโรเมอร(ROMERBERG) อัน
งามสงา มีบานไมทรงเยอรมัน ท่ีไดสรางจําลองมาจากของเกา โดยรักษารูปแบบ
สถาปตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไวไดอยางดีเย่ียม นําทานชมภายนอกของมหาวิหาร
โดมแหงแฟรงคเฟรท ท่ีไดรับการบูรณะข้ึนมาหลังไดรับผลกระทบอยางหนักในชวง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ใหทานเดินเลนและชอปปم�งยานจัตุรัสโรเมอรซ่ึงเปนจัตุรัสท่ีเกาแก
ท่ีสุดในเมือง/ นําทานเดินทางสูเมืองไฮเดลเบิรก (HEIDELBERG)(ประมาณ 1.30 ช.
ม.)เมืองเกาแกสวยงามต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําเนคการ นําทานเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก 
(HEIDELBERG CASTLE) ท่ีสรางข้ึนอยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร ซ่ึงสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ โดยตัวปราสามสรางดวยหินทรายสีแดงซ่ึงมีอายุ
กวา 900 ป ชมประตูคืนเดียว (Elisabeths Gate) ท่ีสรางขึ้นโดยคําส่ังของพระเจาเฟ
เดอริก สรางใหเปนของขวัญวันเกิดแดพระมเหสีอลิซาเบธ ซ่ึงสรางเสร็จภายในคืนเดียว 
ชมความยิ่งใหญของถังไวนท่ีใหญท่ีสุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารไทย 

บาย  นําทานออกเดินทางสู เมืองทิทิเซ(TITISEE)(ประมาณ 3 ช.ม.)ในเขตป�าดําทางใตของ
เยอรมัน สถานตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงท่ีสวยงามท้ังหนารอนและหนาหนาว เน่ืองจากเปน
เมืองท่ีมีภูเขาลอมรอบ และมากมายไปดวยทะเลสาบ ท่ีอุดมไปดวยป�าสนเขียวเขมจน
ไดรับฉายาวา “ป�าดํา” 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL HOFGUTSTERNEN หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 7 ทิทิเซ – ชาฟเฮาเซน (สวิสฯ) – น้ําตกไรน – ซุก – ลูเซิรน – แกะสลักสิงโตหินผา – 
สะพานไมชาเปล     

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานชมความสวยงามและย่ิงใหญของ น้ําตกไรน(RHINE FALLS) (ประมาณ 1.15 ช.
ม.)เปนสายน้ํานานาชาติท่ีสําคัญที่สุดในยุโรป เกิดจากการละลายของหิมะจากเทือกเขา
แอลป� เร่ิมจากเปนลําธารเล็กๆ ผานลิคเทนสไตน เขาสู ทะเลสาบคอนสแตนท (โบเดน) 
ท่ีก้ันพรหมแดนระหวางสวิสเซอรแลนดกับเยอรมัน สวนท่ีลนไหลออกจากทะเลสาบ / นํา
ทานเดินทางสู เมืองซุก (ZUG)(ประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงาม
ราวกับเทพนิยายต้ังอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ / นําทานชมเมืองชมหอ
นาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกท่ีสําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูง
ของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน ของหลังคาซ่ึงเปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสี
หลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางย่ิง  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย  เดินทางสู เมืองลูเซิรน(LUCERNE) (ประมาณ 30 นาที) เมืองทองเท่ียวท่ีโดงดังของ
สวิสเซอรแลนดและยังมีความสําคัญในดานการกอกําเนิดสมาพันธรัฐอีกดวย  เมืองน้ี
ต้ังอยูตรงทะเลสาบขนาดใหญท่ีช่ือวา เวียวาลดสแตรทเตอรอัน หมายถึง ทะเลสาบส่ี
พันธรัฐโดยจะถูกลอมรอบดวยทะเลสาบและขุนเขา/ ถายรูปกับ อนุสาวรียรูปสิงโตหิน
แกะสลัก  สัญลักษณแหงความกลาหาญ ซ่ือสัตย  และเสียสละ ท่ีถูกสรางข้ึนเพื่อเปน
เกียรติแดทหารรับจางสวิสจากการปกป�องพระราชวังตุยเลอลีสในพระเจาหลุยสท่ี 16 
แหงฝร่ังเศส  แวะถายภาพสะพานไม ชาเปลบริดจ สะพานไมเกาแกของเมืองท่ีมีอายุกวา 
600 ปทอด  ขามผานแมน้ํารอยสสัญลักษณท่ีสาคัญของลูเซิรนตลอดสะพานประดับ
ดวยภาพเขียนท่ีบอกเลาถึงประวัติศาสตรของประเทศไดเปนอยางดี   อิสระใหทาน
เพลิดเพลินตามอัธยาศัยกับการชอปปم�งสินคาท่ีมีช่ือเสียงตางๆมากมายของประเทศ
สวิตเซอรแลนด  อาทิเชน  ช็อคโกแลตและรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาช่ือดัง  เชนบุคเคอ
เรอร, กุบเบอลิน 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 8 ลูเซิรน – ซูริค – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบินซูริคเพื่อใหทานไดมีเวลาทํา TAX REFUND คืนภาษี
กอนเดินทางกลับ 

13.15 น.  ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971 
 
 

วันที่ 9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
06.10 น.      เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ    

หมายเหตุ 
ราคาน้ีไมรวมคาวีซา 4,000 บาท และ คาทิปไกดและคนขับรถ 3,000 บาท 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก 
(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

25 Apr - 03 May 2019 67,999  67,999 66,999 17,000 14,000 
17 - 25 May 2019 67,999  67,999 66,999 17,000 14,000 
07 - 15 Jun 2019 67,999  67,999 66,999 17,000 14,000 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double)หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
โรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน มีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรม



 

 

น้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยก
หองพัก 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาด
กะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมี
ลักษณะแตกตางกัน 
  
หมายเหตุ 
** อัตราคาบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม 
** ต๋ัวกรุปเม่ือออกต๋ัวแลวเล่ือนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปล่ียนแปลงต๋ัว) 
  
อัตราน้ีรวม 
- คาต๋ัวเคร่ืองบินไป- กลับสายการบินไทยช้ันประหยัด** สะสมไมลได 50 % 
- คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 
- คาโรงแรมที่พักตามท่ีระบุในรายการ 
- คาอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
- คารถรับ – สงระหวางนําเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 
ช่ัวโมงตอวัน) 
- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุในรายการ 
- คามัคคุเทศกของบริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 
- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตาม
กรมธรรม 
  
อัตราน้ีไมรวม 
- คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 3,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บพรอมกับคาทัวร
สวนที่เหลือ 
- คาธรรมเนียมวีซาในกลุมเชงเกน 



 

 

- คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
- คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
- คามัคคุเทศกของบริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 
- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีรายการระบุเชนคาโทรศัพทคาซักรีดคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมได
ระบุไวในรายการเปนตน 
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหักณท่ีจาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
- คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเปนสินน้ําใจในการบริการ 
- คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 
  
การจองและชําระเงิน 
ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันท่ีทานไดทําการจองทัวร มิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทางมิฉะน้ันจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
  
การยกเลิก 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันหักคามัดจํา 20,000 บาท 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44 วันหักคามัดจํา 30,000 บาท 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14 วันคิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วันซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทานและ/หรือมีผูรวมเดินทางใน
คณะไมถึง 20 ทานซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯยินดีคืนเงินใหภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถา
ทานตองการในการย่ืนขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียม
เอกสารใหครบตามท่ีสถานทูตระบุเทาน้ัน (การอนุมัติวีซาข้ึนอยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตน้ัน) พรอม
สงมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง 
ในกรณีท่ีเอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และทาน
จะตองเสียคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากตองการขอย่ืนคํารองใหม(ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตามทานไม
สามารถเรียกรองคืนคาวีซาได)ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความ
ประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานใน



 

 

การขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม
คืนเงินคาทัวรท้ังหมด (การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศ
เปนการถาวร)หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการ
เดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายตามความเปนจริง (คามัดจําต๋ัวกับ
สายการบินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนินการออกต๋ัวแลวทางบริษัทฯจะหักคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มจํานวน
และจะทําการคืนใหทานตามท่ีสายการบินคืนใหกับทางบริษัทฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือนท้ังน้ีบาง
สายการบินไมสามารถคืนคาต๋ัวเคร่ืองบินไดทานสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง 
คาธรรมเนียมวีซาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
15 วันผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใชเอกสาร
ปลอมในการเดินทางและสําหรับทานท่ีถูกปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต หรือ
จะหลบหนีเขาเมือง หรือใชเอกสารปลอมประกอบการย่ืนวีซา ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงินท้ังหมดท่ีทานได
ชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจงเจาหนาท่ีดําเนินการตาม
กฎหมายสําหรับผูเดินทางท่ีทางบริษัทฯ เปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรท้ังหมด  ยกเวนหากเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะ
ขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทานเน่ืองจากการย่ืนวีซาจะถูกระบุเปนสถิติของทางบริษัทฯกับทาง
สถานทูต 
 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ี
ทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดยทางบริษัท
ฯ จะพยายามแกไขใหดีท่ีสุดโดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มหรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน
เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไวโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยันจดหมายจาก
ทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจง
ลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนท่ีผูเดินทางไดรับเปนหลัก 



 

 

3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุก
กรณี 
4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
ขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามท่ีไดระบุไวขางตนทุกประการ 
  
หลักฐานการย่ืนวีซาฝรั่งเศส 
เอกสารสําหรับการย่ืนวีซา  
(ผูเดินทางทุกทานตองเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายน้ิวมือกับสถานทูตทุกกรณี) 
1. พาสปอรต ตองอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ และตองมีหนาวางเหลือสําหรับประทับตราวี
ซาอยางนอย 2 หนาหากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน 
ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 
2. รูปถายสี พื้นหลังสีขาว(ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) 
ขนาด 1.5x2 น้ิวหรือ 3.5x4.5 เซนติเมตรจํานวน 2 รูป 
ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันท้ัง 2 รูป 
3. สําเนาทะเบียนบาน 
4. สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรขาราชการ 
5. สําเนาสูติบัตร กรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ 
- กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึงตองทําจดหมายยินยอมโดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตอง
ไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับทานใดทานหน่ึงได 
- กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ท้ังบิดาและมารดาตองแสดงความจํานงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือและ
ความสัมพันธของบุคคลน้ันกับครอบครัวดวย 
ย่ืนเร่ืองทําจดหมายยินยอม ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือ
ช่ือ พรอมประทับตรารับรองราชการอยางถูกตอง พรอมแนบสําเนาหนาพาสปอรตหรือสําเนาบัตร
ประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง (กรณีบิดามารดา หยาราง/เสียชีวิต ตองแนบ ใบหยา/ใบ
มรณะ เพื่อเปนการยืนยัน รวมถึงหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม) 
6. สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล 
7. สําเนาทะเบียนสมรสหรือหยา (ถามี) 
8. หนังสือรับรองการทํางาน 



 

 

- พนักงานบริษัท / ขาราชการ    หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท หรือสังกัดท่ีทานทํางานอยู ฉบับ
จริง ภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุ ตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปท่ีเร่ิมทํางาน และ
ชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา 
(ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ือของแตละ
สถานทูต) 
- เจาของกิจการสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย, หนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไมเกิน 6 
เดือน (กรณีธุรกิจสวนตัวไมไดจดทะเบียน ใชจดหมายรับรองตนเอง พรอมแนบรูปถายสถานท่ีทํางาน
อยางนอย 3-5 ใบ) 
- นักเรียน / นักศึกษาหนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือ ใบรับรองจบการศึกษาฉบับจริง ภาษาอังกฤษ
เทาน้ัน 
- เกษียณอายุ สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
- ผูสูงอายุต้ังแต 70 ปขึ้นไป แนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางทองเท่ียวได 
9. รายการเดินบัญชีออมทรัพย (Statement)ยอนหลัง 6 เดือนลาสุด ควรเลือกบัญชีท่ีมีการเขาออก
สม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก (ยอดเงิน 100,000 บาทตอผูเดินทาง 1 ทาน)**สถานทูตไม
รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและฝากประจําทุกกรณี** 
- กรณีออกคาใชจายผูท่ีสามารถออกคาใชจายใหกันได มีดังตอไปน้ี 
- มีความเก่ียวของกันทางสายเลือด เชน พอแม พี่นอง 
- สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย (หากไมไดจดทะเบียนสมรส ตองเขียนจดหมายพรอม
แนบเอกสารเพิ่มเติม เชน สูติบัตรบุตร สําเนาทะเบียนบานโดยมีท่ีอยูเดียวกัน) 
- บริษัท ตองมีจดหมายแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย โดยระบุช่ือผูเดินทางและเหตุผลท่ีจัดการ
เดินทางในจดหมายดวย 
***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารท้ังหมดควรถูกตอง และตรงกันตามหนาพาสปอรต 
ขอมูลจองคิววีซาฝร่ังเศส (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
 ***หมายเหตุ***   กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกชองตามความเปนจริง 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว 
............................................................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปเกิด................................................................................................................................................. 
สถานที่เกิด........................................................................................................................................................ 
หมายเลขหนังสือเดินทาง............................................................................................................................... 



 

 

วันท่ีออกหนังสือเดินทาง..................................................................................................................................  
วันท่ีหมดอายุหนังสือเดินทาง......................................................................................................................... 
สถานภาพ       โสด            
                   แตงงาน    
                   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 
                   หมาย        
                   หยา 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย............................................... 
โทรศัพท (บาน)............................................ 
มือถือ ........................................................... 
 
 
 
อาชีพ               เจาของกิจการ 
                      พนักงาน 
                      ประกอบอาชีพอิสระ 
                      เกษียณอายุ  
                      นักเรียน  
                      วางงาน            
                      อ่ืนๆ 
ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................ 
ท่ีอยูท่ีทํางาน 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท (สํานักงาน).................................................................  



 

 

โทรสาร ...................................................................................... 
อีเมล (สํานักงาน)......................................................................  
อีเมลสวนตัว ............................................................................. 
ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือไม........................................................... 
ถาเคยโปรดระบุวันท่ีเขา-ออก……………………………….......................................................... 
ทานเคยไดผานการสแกนลายน้ิวมือ หรือไม...................................................................... 
ถาเคยโปรดระบุวันท่ีเขา-ออก…………………………………........................................................ 
  
 


