
 

 

รหัสทัวร FNT1902720 
ทัวรยุโรป เบลเยีย่ม เนเธอรแลนด ลกัเซมเบิรก ฝร่ังเศส เยอรมน ี 
10 วัน 7 คืน (TG) 
เขาชมโรงกลั่นไวน มหาวิหารนอรทเทอดาม ชมเมืองกอลมาร น่ังเคเบ้ิลคาร ขึ้นชมวิวเมืองดินองท 
ชมอโตเมี่ยม จตุัรัสลาก็รอง ปาลาช รูปปم�นเด็กชายผมหยิก (MANNEKKENPIS)โบสถพระโลหิต
ศักดิ์สิทธ์ิ ลองเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอรดมั ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร หมู
บานกีธูรน มหาวิหารโคโลญจน จตุัรัสโรเมอร 
 

 



  

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก สุวรรณภูมิ-แฟรงคเฟรท        
20.00 น. คณะเดินทางพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินไทย 

เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรโดยสารที่น่ัง
กอนข้ึนเครื่อง  

23.45 น. ออกเดินทางสู เมืองแฟรงคเฟรท ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที ่
TG920 

วันท่ีสอง แฟรงคเฟรท-ไฮเดนเบิรก-โรงกลั่นไวน-สตราสบูรก 
08.00 น.  (เวลาทองถิ่น) ถึงสนามบินเมืองแฟรงคเฟรท (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี 

เมืองหลวงทางเศรษฐกจิของทวีปยุโรปแหงน้ีต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําไมนและมีพิพิธภัณฑท่ีมี
ช่ือเสียงระดับโลก เปนศูนยกลางทางการเงินของทวีปยุโรป ธนาคารกลาง
ยุโรปต้ังอยูในเมืองน้ีและจัดวาเปนหน่ึงในเมอืงที่มั่งค่ังที่สุดในเยอรมนี ..หลัง
ผานพิธีการตรวจคนเขา  เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว..... 
นําทานออกเดินทางสู เมืองไฮเดลเบิรก (HEIDELBERG) (91 กม.) เมือง
ท่ีสุดแสนโรแมนติก ต้ังอยูในรัฐบาเดน-เวิรทเทมแบรก บริเวณฝم�งแมน้ําเน็ก
คาร ซึ่งเปนรัฐทางตะวนัตกเฉียงใตของประเทศเยอรมนี โดยที่เมืองหลวงของ
รัฐน้ีคือเมืองสตุดการท เมืองไฮเดลเบิรกมีความนาสนใจมากท้ัง
ประวติัศาสตรของเมือง อีกทั้งยังเปนเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแหงน้ี
เคยเป�นศูนยกลางการศึกษาท่ีสําคัญของเยอรมัน เปนที่ต้ังของ

มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซึง่เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของเยอรมัน ดวยความ
สวยงามของเมืองน้ีทําใหมีนักทองเท่ียวนับลานคนในแตละปตองมาเยือนเมืองแหงน้ี...  
นําทาน เขาชมโรงกลั่นไวน THE CLAUER WINERY ต้ังอยูทางดานใตของเมืองไฮ
เดลเบิรก ท่ีมีสืบทอดการปลูกองุนมา
หลายช่ัวอายุคน โรงกลัน่ไวนองุนแหงน้ี
ยังเปนแหงเดียวท่ีเหลืออยูใน เมืองไฮเด
ลเบิรก และมีโรงกลัน่ ไรองุน และโรง
บรรจุขวด ทานจะไดล้ิมรสชาติไวนเท
สต้ิง (WINE TASTING) จากโรงกลั่นไวน THE CLAUER WINERY ท่ีรับประกันได
วาเปนไวนตนตําหรับ HEIDELBERG 100%....ชมสะพานเกาอัลเทอบรุค เปนสะพาน



  

 

ขามแมน้ําเน็คคาร ที่ถกูสรางข้ึนในศตวรรษที ่18 เมื่อเดินขามสะพานไปแลวมองหัน
กลับมาทานจะเห็นปราสาทไฮเดลเบิรกสีชมพูอมแดงต้ังโดดเดนเหนือตัวเมืองไฮเด
ลเบิรก… 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองสตราสบูรก (STRASBOURG) (133 กม.) ประเทศ

ฝร่ังเศส เมืองโรแมนติคและเมืองหลวงของแควนอัลซาส (ALSACE) เมือง
ท่ีมีความสวยงามเมืองหน่ึงของยุโรป ซึ่งเมื่อทานเดินทางมาแถบลุมแมน้ํา
ไรนไมควรพลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลางแหงน้ีมยีานเมืองเกาทาง
ประวติัศาสตรที่รูจกักันในนาม LA PETITE FRANCE  (ปารีสนอย) 
นําทาน ถายรูปกับมหาวิหารนอรทเทอดาม ไดรับการยกยองใหเปนมหา
วิหารที่ดีที ่ สุดแหงหน่ึงของยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรป
ตะวันตก  อีกดวยออกแบบดวย
สถาปตยกรรมแบบโกธิค สรางดวยหินทรายสี

ชมพูท้ังหลังโดยสรางขึน้ในชวงกลางถึงปลายศตวรรษท่ี 
12 ใชเวลาในการกอสรางนานกวา 260 ปตัววิหารมี
การรวบรวมรูปแบบการกอสรางท่ีงดงามหลายสวนรวม
ถึงรปูแกะสลักตางๆ ชวงยุคกลาง…ชมเขต  LA 
PETITE FRANCE  ของเมือง ซึ่งมีภูมิทัศนสวยงามดวย
บานเรือนท่ีต้ังอยูริมฝم�งสองแมน้ํา ซึง่เปนศูนยกลางเมือง มี
ลักษณะเปนพ้ืนท่ีลอมรอบดวยแมน้ําอิลลท้ังสี่ดานและมี
เสนทางคูคลองเช่ือมตอกันไปมากมาย บริเวณใกลเคียงเปน
เกาะท่ีมีสะพานหลายแหงเปนตัวเช่ือมตอไปยงัพื้นท่ีสวนอ่ืนๆ
ของเมือง ภายในยานน้ีมีลักษณะเปนตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดดวยหินกรวด เรียง
รายดวยบานไมโบราณสไตลอัลซาสท่ีสวยงามซึง่ทอดตัวเปนภาพเงาสะทอนในคลอง
ตลอดถนน RUE DES MOULINS และยังไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ... 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู เอสคาโกร  
ท่ีพัก  HILTON STRASBOURG HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 



  

 

วันท่ีสาม สตราสบูรก-หมูบานเอกิซไฮม-กอลมาร-หมูบานริควรี-สตราสบูรก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม  
 นําทานเดินทางสู หมูบานเอกิซไฮม 

(EQUISHEIM) (80 กม.) LES PLUS 
BEAUX VILLAGE DE FRANCE เปนหน่ึงใน
หมูบานท่ีสวยท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศสและไดขึ้น
ช่ือวาเปน TYPICAL VILLAGEมีชื่อเสียงเร่ืองการผลิตไวน บานเรือนเปนแบบกึ่งไม
กึงปูนแบบสมัยในยุคกลางกวา 70 หลัง พ้ืนท่ีกวา 600 ไร ......  

นําทานเดินทางตอสู เมืองกอลมาร (COLMAR) (8 กม.) เมืองเล็กๆอันเปน
เมืองบานเกิดของ จติรกร และชาง  แกะพิมพมารติน โชนเกาเออร และประติมา
กรเฟรเดรกิ โอกุสต บารตอลดี ผูออกแบบอนุสาวรียเทพีเสรีภาพ เปนเมืองที่มี
ความโรแมนติก เมืองหน่ึงของฝร่ังเศส และเปนสถานท่ีท่ีคูรักมัก จะใหคําสัญญา
ในความรักระหวางกันและกัน ดวยบรรยากาศที่สวยงาม สถาปตยกรรมของ
อาคารบานเรือนเกาแก จึงทําใหเมืองกอลมาร เปนอีกหน่ึงในสถานท่ีโรแมนติก
ในฝนของใครอีกหลายคน…. 
นําทาน ชมเมืองกอลมาร ดินแดนแหงความงาม ทีม่ีตกึราบานชองสวยงาม มี

จุดเดนอยูท่ีความงามของดอกไมที่มีอยูท่ัวเมอืง จัดเปนอีกเมืองที่ถกูจัดใหเปนเมืองที่
มีความโรแมนติก จนไดรับการขนานนามวา ลิตเต้ิลเวนิซปจจุบันเมอืงเกาแกแหงน้ีได
กลายเปนเมืองที่นามาเยือนเปนอันดับตนๆของประเทศฝร่ังเศส เปนเมืองท่ีมีลักษณะ
สถาปตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมีบานเรือนท่ีสวยงาม และไดรับการ
ดูแลรักษาไวเปนอยางดี บานเรือนแบบน้ี เรียกวา COLOMBAGE (ฝร่ังเศส) หรือ 
FACHWERKHAUS (เยอรมัน) เปนบานครึง่ไมซุงซึ่งเปนแบบบานท่ีเปนเอกลักษณ
และเห็นไดท่ัวไปในแควนอัลซาส ลักษณะพิเศษของบานจะข้ึนโครงบานดวยไมทั้งหลัง
รวมท้ังหลังคากอน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาร
พ้ืนเมือง 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานริควีร 
(RIQUEWIHR) (15 กม.) เปนหมูบานเล็กๆในชนบท



  

 

ต้ังอยูบนเสนทางไวน  ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในแควนอัลซาส และเปนหมูบานท่ีสวยท่ีสุด
แหงหน่ึงของฝร่ังเศส (LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE) ลักษณะ
บานเรือนคลายๆ กับกอลมาร แตบรรยากาศภายในหมูบานจะคลายกับเดินเขาไป
เหมือนหลงอยูในเมืองแหงเทพนิยาย เน่ืองจากบานเกือบทุกหลังจะตกแตง และ
ประดับประดาดวยดอกไม ตุกตาหรือของช้ินเล็กชิ้นนอยท่ีนารักๆ ....นําทานเดินทาง
กลับสู เมืองสตราสบูรก (STRASBOURG) (70 กม.) ประเทศฝร่ังเศส  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  HILTON STRASBOURG HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ีส่ี  สตราสบูรก-ลักซเซมเบิรก-ดินองท-บรัสเซล   
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู ประเทศลักซเซมเบิรก (LUXEMBOURG) (259 
กม.) ประเทศท่ีมีพื้นท่ีเล็กที่สุดแหงหน่ึงของโลก มีพื้นท่ีเพียง 2,586 
ตร.กม. ตดิอันดับความรํ่ารวยอันดับตนๆของโลกและยังเปนที่ต้ังของ
องคการสําคัญๆ อีกดวย....ชมยานเมืองเกา ชมวิวทวิทัศนของ
บานเมืองท่ีต้ังเรียงรายอยูบนแนวหุบเขาโดยมสีะพานโคงแบบโรมัน
ทอดขามระหวางหุบเขาดูงดงามยิ่งนัก แลวเดินเลนชอปปم�งสินคาตาม

อัธยาศัย…. 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองดินองท (DINANT) ประเทศเบลเยี่ยม (125 กม.) เมืองเล็กๆ

แหงน้ีต้ังอยูในจังหวัดนามรู (NAMUR) ทางตอนใต
ของประเทศ โดยตัวเมอืงต้ังอยูริมแมน้ํามิวส 
(MEUSE RIVER) ท่ีขนาบขางไปกับแมน้ําและแนว
ผาสูงชัน…นําทานน่ังเคเบ้ิลคาร ขึ้นชมวิวเมืองดินองท 
บนป�อมปราการ DINANT CITADEL ท่ีแข็งแกรงที่
ถูกสรางขึ้นในชวงป ค.ศ.1530 แตถกูทําลายในชวงสงครามฝร่ังเศสและมีการ
ซอมแซมในปค.ศ.1821  

** หมายเหตุ : หากเกิดจากสาเหตุการปดของเคเบ้ิลคาร ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงด
ใหบริการ ** หรือเปล่ียนเปนอยางอ่ืน 



  

 

 นําทานออกเดินทางสู เมืองบรัสเซล (BRUSSELS) (99 กม.) ประเทศเบลเยี่ยม 
เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและศูนยกลางดานการเมืองนานาชาติแหงสหภาพ
ยุโรป ศูนยบัญชาการกลางขององคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ 
นอกจากน้ีบรัสเซลสยังเปนที่ต้ังของนาโต (NATO) อีกดวย ทําใหหลายประเทศมี
สถานทูตในบรัสเซลสถึง  
3 แหง คือ สถานทูตปกติของแตละประเทศ สถานทูตประจําสหภาพยุโรปและ
สถานทูตประจํานาโต 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูหอยแมลงภูอบ 
ท่ีพัก  PULLMAN BRUSSELS CENTRE MIDI HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ีหา บรัสเซล-ชมเมือง-เกนต-บรูจน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

...ชมอโตเมี่ยม สัญลกัษณของงานเอกซโปร ท่ีปจจุบันใชเปนอาคารพิพิธภัณฑท่ีมี
ดานบนเปนหองจัดเล้ียงและรานอาหาร …ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช จัตุรัสกลางเมืองที่
งดงามมากแหงหน่ึงของยุโรปโดยเฉพาะดานท่ีเปนศาลากลางเปนศิลปะแบบโกธิคมี
รูปปم�นตามจั่วตางๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสน้ีจะมีรานขายดอกไม และรานขายของ
ท่ีระลึกประเภทตางๆ คุณภาพดีสําหรับนักทองเท่ียว ผานชมรูปปم�นเด็กชายผมหยิก 
(MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หนาตานารักนาเอ็นดูกําลังปสสาวะ (ซึ่ง
เปนน้ําพุ) ....อิสระใหทานเดินเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมือง เชน ช็อคโกแลตผาลายลูกไม 
เส้ือผารองเทากระเป�า ฯลฯ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 
บาย  นําทานสู เมืองเกนต (GHENT) (59 กม.) เมืองท่ีใหญที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรป

เหนือ ถนนหนทางท้ังเมืองปูดวยหินแบบโบราณ ในสมัยยุคกลาง เมืองเกนทไดชื่อวา
เปนนครที่สวยงามเปนรองกรุงปารีสเพียงแหงเดียวเทาน้ัน....ชมเขตเมืองเกายานจตุัรัส
ใจกลางเมืองเปนท่ีต้ังของโบสถ ST BAVO’S CATHEDRAL โบสถแหงน้ีมีความ



  

 

เปนมายาวนานโดยเคยเปน CHAPEL มาต้ังแตป ค.ศ. 942 และตอมาก็ไดมีการ
สรางอาคารท่ีใหญขึน้ในชวงศตวรรษท่ี 14-16 และเปนโบสถแบบโกธิคท่ีสวยงาม
ท่ีสุดแหงหน่ึงและยังไดรับการขึ้นทะเบียนของยเูนสโก....อิสระพักผอนตามอัธยาศัย.... 
นําทานเดินทางสู เมืองบรูจส (BRUGES) (48 กม.) เมืองท่ีถูกกลาวขานวาเปนเวนิ
สแหงตอนเหนือ เมืองท่ีเงียบสงบและมีมนตเสนหของอารยธรรมในสมัยยุคกลาง จน
รับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก  ARAGON HOTEL หรือเทียบเทา  
วันท่ีหก บรูจน-ชมเมือง-กรงุเฮก-อัมสเตอรดัม 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน ชมเมืองบรูจน เมืองหลวงของแควนฟลันเดอร เมืองถูกปดลอมไม
มีทางออกทะเล จึงเสียความเปนเมืองทาใหแกแอนตเวิรป ซึง่กลายมาเปน
ทาเรือท่ีใหญที่สุดของเบลเยี่ยม….ชมยานใจกลางเมืองเกาจัตุรัสมารก 
(THE  MARKT) ท่ีต้ังของตลาดคาขายและท่ีจัด
งานตางๆของเมือง รวมถึง จตุัรัสเบิรก (THE 
BURG) ลานกวางหนาบริเวณวังเกาสไตลกอธิคซึ่ง
กลายเปนศาลาวาการของเมืองในปจจุบัน…ผานชม

หอประชุมสงฆและถายภาพกับหอระฆังประจําเมือง (THE 
BELFRY) ท่ีถือเปนสัญลักษณของเมืองบรูจส มีความสูงถึง 
83 เมตร และบันได 366 ขั้นเพ่ือขึ้นสูยอดของหอระฆัง…ชม
โบสถพระโลหิตศักดิ์สิทธ์ิ (BASILICA OF THE  HOLY BLOOD) เปนโบสถ
โรมันคาทอลิก สรางข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 12 ต้ังอยูใจกลางเมืองบรจูส เปนที่เก็บพระ
โลหิตศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซู นําทานเขาชมความงดงามและเกาแกของโบสถ  *.*.*. 
พิเศษเรือชมวิวเมืองบรูจน *.*.*. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  
บาย  จากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงเฮก (THE HAGUE) (199 กม.) เมืองใหญเปนอันดับ 

3 ของเนเธอรแลนด รองจากกรุงอัมสเตอรดัมและรอตเตอรดัม เปนท่ีต้ังของรัฐบาล
ดัตช อาคารรฐัสภา ศาลฎีกา และสภาแหงรัฐ รวมไปถึงเปนเมืองท่ีประทับของพระ
ราชินีแหงเนเธอรแลนดอีกดวย 



  

 

นําทาน ถายรูปกับศาลโลกหรือพระราชวงัแหงสันติภาพ (PEACE PALACE) เปนท่ี
เก็บรักษากฎหมายระหวางประเทศ (SEAT OF INTERNATIONAL LAW) ท่ีต้ัง
กองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร และเนติ
บัณฑิตยสถานแหงกรุงเฮกและหอสมุดอันลํ้าคา….จากน้ันนําทานเดินทางสู กรุง
อัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) (66 กม.) เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด 
ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําอัมสเทล (AMSTEL) เร่ิมกอต้ังประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 
ศูนยกลางทางประวัติศาสตร ที่สําคัญแหงหน่ึงของทวีปยุโรป โดยเฉพาะชวง
คริสตศตวรรษท่ี17 .... 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก  MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเทา  
วันท่ีเจ็ด อัมสเตอรดัม-หมูบานซานสสคันส-โวเลนดัม-อัมสเตอรดัม 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสู หมูบานซานสสคันส (ZAANSE SCHANS) หมูบานอนุรักษกังหนัลมและ
บานเรือนด้ังเดิม ซึ่งปจจุบันจัดแสดงเปนพิพิธภัณฑกลางแจง ชมพิพิธภัณฑโรงงาน
รองเทาไม ชมการสาธิตการทํารองเทาไมและใหทานไดเลือกซือ้เปนของฝากอีกดวย   
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโวเลนดัม (VOLENDAM) (23 กม.) หรือ ไขมุกแหง

ซุยเดอรซ ี(THE PEARL OF THE ZUIDERZEE) เปนเมืองประมงทางทะเลท่ีมี
ความโดดเดนในเร่ืองของทาเรือและหมูบานชาวประมงอันแสนคึกคกั รวมไปถึง
ลักษณะการแตงกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช ซึง่แนนอนวาปจจุบันยังคงไดรบัการ
อนุรักษเอาไวเปนอยางดี ใหทานเดินชมบานเรือนเกาแก สีสันสวยงามนารัก เต็มไป
ดวยรานรวงนารักๆ และเรือสวยๆท่ีจอดเทียบทา อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาหรือเดิน
ตามอัธยาศัย…..  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 



  

 

บาย   นําทาน ลองเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอรดัม ท่ีทานจะไดสัมผัสกลิ่นอาย
และความเปนอยูอยาง ใกลชิด  

...ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมยานแหลงเพศพาณิชย ชมบริเวณยานดัมสแควร 
ถายรูปกับพระราชวังเกาและอนุสาวรียทหารหาญ…  
นําทานเดินทางสู จตุัรัสดัมสแควร ยานใจกลางเมืองชอปปم�งสําคัญและยังติดกบัยาน
เรดไรท หรือยานโคมแดงของกรงุอัมสเตอรดมั ...อิสระใหทานชอปปم�งหรือเดินเลน
ตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก  MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเทา  
วันท่ีแปด อัมสเตอรดัม-หมูบานกีธูรน-โคโลญจน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู หมูบานกีธูรน 
(GIETHOORN) (115 กม.) ซึ่งไดช่ือวาเปน 
หมูบานไรถนน เวนิสแหง  เนเธอรแลนด หมูบาน
เล็กๆ นารักที่ไมมถีนนแมแตสายเดียวในหมูบาน ... 
จากน้ันนําทาน  ลองเรือชมหมูบานกีธูรน ทานจะได

เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเวนิสแหงเนเธอรแลนด เอกลักษณของท่ีน่ีคือไมมีถนน
แมแตสายเดียวในหมูบาน แตจะมีลําคลองลอมรอบและการคมนาคมทั้งหมดยงัใช
การสัญจรทางน้ํา โดยยานพาหนะหลักท่ีใชจะเปนเรือท้ังแบบเรือพายและเรือมี
เคร่ืองยนตอิสระใหทานไดเดินเท่ียวชมหมูบานตากอากาศอันเงียบสงบแหงน้ี พรอม
เก็บภาพความประทับใจ…. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูปลาเทราซ 
บาย นําทานเดินทางขามพรมแดนสู เมืองโคโลญจน (COLOGNE) ประเทศเยอรมนี (271 

กม.) เมืองตนตํารับน้ําหอมโอเดโคโลญจน 4711…. 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก  NH COLLECTION COLOGNE MEDIAPARK HOTEL หรือเทียบเทา  
วันท่ีเกา โคโลญจน-แฟรงคเฟรท-ประเทศไทย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



  

 

นําทาน ถายรูปกับมหาวิหารโคโลญจน (COLOGNE CATHEDRAL) ในศิลปะสไตล
โกธิค….ชมโดมท่ีสูงที่สุดในโลก ซึง่เปนท่ีเก็บรักษาหีบทองคํา บรรจุอัฐิของกษัตริย ที่
เดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูในคืนประสูติ ดวยความสวยงามและความ
ยิ่งใหญทําใหมหาวิหารโคโลญจน ไดรับการขึน้ทะเบียนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก 
ป  ค.ศ.1996  
นําทานเดินทางสู เมืองแฟรงคเฟรท (FRANKFURT) (191 กม.)....เมืองธุรกิจการคา
ท่ีสําคัญของเยอรมนี… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทาน ชมจัตุรัสโรเมอร (ROMERBERG) ยานใจกลางเมืองเกา อันเปนที่ต้ังของ

ศาลาวาการเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคที่ไดรับการกอสรางขึ้นในป 1405 
ตรงกันขามกบัศาลาวาการเมือง ทานจะพบกบัอาคารกึ่งไมซุงอันงดงามแบบฟาค
แวรกเฮาสท่ีเรียกวา ออสไซเลอ (OSTZEILE) ท่ีไดรับการกอสรางขึ้นมาใหม …
ถายภาพความสวยงามของน้ําพุแหงความยุติธรรม 
(GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ท่ีต้ังเดนเปนตระหงานอยูกลางลาน ผานชม
โบสถเซนตพอล และวิหารใหญประจําเมือง 

ค่ํา  *.*.*. อิสระอาหารค่ํา ไมไดรวมอยูในการรายการ *.*.*.  
นําทานเดินทางสูสนามบินเพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

20.40 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที ่TG923 
วันท่ีสิบ สุวรรณภูม ิบางพล ี(ประเทศไทย) 
12.30 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

อัตราคาใชจาย 

 
อัตราคาใชจาย 

 
ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 
12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียง
เสริม 

 
พักเด่ียวเพ่ิม 

31 ม.ค.-9 ก.พ.//28 ก.พ.-8 
มี.ค. 
28 มี.ค.-6 เม.ย.//29 เม.ย.-8 
พ.ค. 
8-17 พ.ค.//6-15 มิ.ย. 

112,900.- 103,900.- 20,900.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ขึ้นราคาของภาษี
น้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ คาย่ืนวีซา ** 
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะ
ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ใน

กรณีมคีวามประสงคอยูตอ 
จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา  
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตองจะ
ชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทาน
ตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลา



  

 

ในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซา
ได (กรณีถามคีาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทานจะเปนประโยชน
อยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา  
5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมรีอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  
-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได **  
- - เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
9. คาทิป 
10. คาวีซาเช็งเกน (หากสถานทูตไดกําหนดการยืน่วีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตาม

กําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทาน 
ละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบเทาน้ัน) หากมีวีซาแลวคืนใหทานละ 2,600.- บาท 
11. คาน้ําด่ืมวันละ 1 ขวดตอทาน 
 
 



  

 

อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกนิ 
จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปน
ตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากบัภาษี 
4. คาอาหารท่ีไมไดระบุในรายการ 
5. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
7. คาบรกิารพิเศษตางๆ 
8. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบรษิัทและลูกคา** 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง มฉิะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัตวิีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจ
มีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
 
 



  

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบรกิารทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เกบ็

คาบรกิารทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยนักับ
สายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร

หรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวี
ซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางกรณี
ท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบิน

ใหระบุขอความตามเงือ่นไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ี
ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่ทานย่ืนวีซาแลว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรบัผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของ



  

 

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย
ตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัย
ของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัท 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของ
บริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบติัตรง
ตามที่สายการบินกําหนด  

เชน ตองเปนผูท่ีมรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมปีญหา 
เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพ
และรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอน
เวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไม

วาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึง่ในกรณีน้ีทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการ 
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  



  

 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 
เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 

สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
ของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เปนการถาวร และ 
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่น
คํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี

ซา จะอยูใน 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขอ
อภัยมา ณ ที่น้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทาง
เปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจ 



  

 

ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน 
เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวร
ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบรษิัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อ

ทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพ่ือ

ขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ 
ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมือ่ทาน
จองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน



  

 

อุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
งานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึง่อยูเหนือการควบคมุของบรษิัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มคีวามคุมครอง 
และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถกูปฎิเสธโดย
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎบัิติตามกฎระเบียบดานการ
ความคมุโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสทิธิ
ดังกลาว บรษิัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึง่
รวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
เอกสารประกอบการการยื่นวีซาฝร่ังเศส 
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันทําการ 
ยื่นวีซาแสดงตนศูนยยืน่วีซา TLS Contact (สาทรซิต้ี) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 
ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึ
หนังสือเดินทางออกมาได 
•ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีคา Fast Track เพ่ิมเติม
อีก ทานละ 2,600 บาท 
 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละคร้ังกบับริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน โดย
การยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวซีา
เทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันท่ีกําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
(Premium) ดังน้ี 



  

 

 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตอง
ไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รปูถายสีหนาตรงขนาด กวาง 1.5 
x สูง 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาว
เทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา
หรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูป
ไมเลอะหมึก) (ความยาวของหนากรุณาวัดจากศีรษะดานบนถึงขางประมาณ 3ซม.) 
 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัว
ของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พี่
นอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญช ีหรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรบัพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 



  

 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน  
- บัตรประชาชน 
- สูติบตัร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไม
มี passport *** 
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บดิา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบตุรท่ีสถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา



  

 

เทาน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 
 
 
 


