รหัส ZET1903572

ทัวร ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยียม ฝรัง่ เศส
[เลสโก รักเธอเคอเคนฮอฟ] 9 วัน 6 คืน (TG)

มหาวิหารแฟรงกเฟรต - จัตรุ ัสโรเมอร - โบสถเซนตนิโคลาส - นํ้าพุแหงความยุติธรรม – ศาลาวา
การเมืองแฟรงกเฟรต
 หลังเกา - มหาวิหารโคโลญ

วันทีห
่ นึง่

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาติแฟรงกเฟรต
 ฮาหน เมืองแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมัน (-/-/-)

20.00 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร D สายการ
ั ฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
บิน Thai Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษท

สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคาํ แนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง

23.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟรต ฮาหน เมืองแฟรงกเฟรต

ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG920 (เที่ยวบิน
ตรง)

** ใชเวลาบินประมาณ 12 ชัว่ โมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

วันทีส
่ อง

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาติแฟรงกเฟรต
 ฮาหน เมืองแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมัน - เมืองแฟรงก
เฟรต ประเทศเยอรมัน - มหาวิหารแฟรงกเฟรต - จัตรุ ัสโรเมอร - โบสถเซนตนิ
โคลาส - นํา้ พุแหงความยุตธ
ิ รรม - ศาลาวาการเมืองแฟรงกเฟรตหลังเกา -

06.15 น.

เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ

(-/-/D)

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟรต ฮาหน เมืองแฟรงกเฟรต

ประเทศเยอรมัน

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ชั่วโมง **

นําทานเดินทางสู เมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) เมืองทีต
่ งั้ อยูบนริมฝﻤงแมนาํ้ ไมน

ประเทศเยอรมัน (Germany) เปนเมืองทีม
่ ป
ี ระวัตต
ิ อเนือ
่ งอันยาวหลายศตวรรษเคย

เปนสถานที่ซงึ่ กษัตริยและจักรพรรดิหลายพระองคเคยใชเปนสถานที่ประกอบพิธี
ราชาภิเษกในปจจุบัน นอกจากนี้ เมืองแฟรงเฟรตยังเปนเมืองศูนยกลางของการ

คมนาคมการคาของประเทศเยอรมันและเปนเมืองทีม
่ ค
ี วามรํ่ารวยมากที่สด
ุ ในสหภาพ

 (Frankfurt Cathedral) มหาวิหาร
ยุโรปอีกดวย ผานชม มหาวิหารแฟรงกเฟรต
ศักดิ์สิทธิ์ทม
ี่ ีขนาดใหญที่สด
ุ แหงเมืองแฟรงกเฟรต ถูกสรางขึน
้ แบบกอธิคในชวง
ศตวรรษที่ 13 ซึง่ ในอดีตกาล มหาวิหารแหงนีย
้ ังใชเปนสถานที่ในการเลือกตัง้

ผูปกครองแควนแหงโรมันคริสตจักร และเปนสัญลักษณแหงศูนยรวมจิตใจของชาว
เยอรมันตัง้ แตศตวรรษที่ 19 เปนตนมา

นําทานเดินทางสู จัตุรัสโรเมอร (Romer Square) เปนหัวใจของเมืองเกาเล็กๆ
เปนสิ่งกอสรางประวัตศ
ิ าสตรที่ยงั คงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ที่

บริเวณนีถ
้ ูกทิ้งระเบิดจากฝายพันธมิตรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 อาคาร

บริเวณนี้ประกอบดวย โบสถเซนตนโิ คลาส (Old Nicholas Church) และอาคาร
ยุคกลางลักษณะกรอบไมซุง งานประติมากรรมงดงามนี้ชอ
ื่

ิ รรม (Fountain of
Gerechtigkeitsbrunnen หรือ นํ้าพุแหงความยุตธ

Justice) เปนเทพธิดาแหงความยุติธรรมชื่อจัสทิเตีย (Goddess Justitia) ตั้งอยู

กลางจัตรุ ัส มือซายถือตราชั่งแตมือขวาถือดาบ ดูนา เกรงขาม ศาลาวาการเมือง
แฟรงกเฟรต
 หลังเกา (City hall / Rathaus) เปนอาคาร 3 หลังสรางติดกัน

ดานหนาของอาคารประกอบดวยรูปปﻤนของจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 4 พระองค
ตราเครือ
่ งหมายของตระกูลขุนนาง และนาฬิกา

** อิสระอาหารกลางวัน เพือ
่ สะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา
**

นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
เมืองสําคัญริมแมนํ้าไรน และเปนเมืองใหญอน
ั ดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน

(Germany) ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ ยังเปนแหลงผลิต

นํ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ

่
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) เริม

กอสรางตั้งแตป 1248 แตมีปญหาใหตองหยุดพักการกอสรางไป จึงตองใชเวลากวา

หกรอยปจงึ สรางเสร็จสมบูรณ และสรางเสร็จในป 1880 มหาวิหารโคโลญเปนศาสน

สถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่ใหญและสูงที่สด
ุ ในโลกในสมัยนั้น
ลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธิก เปนหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว

144 เมตร สรางเพื่ออุทศ
ิ ใหนก
ั บุญปเตอร และพระแมมารี ไดรบ
ั การขึ้นทะเบียนให
คํ่า

เปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1996

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน
้ เมือง) พิเศษ !! เมนูขาหมูเยอรมัน

 นําคณะเขาสูท
 ี่พก
ั Wyndham Garden Gummersbach, Cologne,

Germany หรือเทียบเทา

วันทีส
่ าม

เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน - ดีไซนเนอร เอาทเล็ท โรมอนด - เมืองลิซเซ

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ประเทศเนเธอรแลนด - เทศกาลดอกทิวลิป – เมืองอัมสเตอรดัม (B/-/D)

นําทานเดินทางสู ดีไซนเนอร เอาทเล็ท โรมอนด (Designer Outlet

Roermond) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 10 นาที) อิสระใหทานเลือกซื้อ

สินคาแบรนดเนมชั้นนําอยางจุใจ อาทิเชน Gucci, Prada, Bally, Burberry,

Calvin Klein, Guess, Superdry, Nike, Skechers, Diesel, Aemani,
Clarks, Desigual, Kipling, Levi’s ฯลฯ

** อิสระอาหารกลางวัน เพือ
่ สะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา
**

นําทานเดินทางสู เมืองลิซเซ (Lisse) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 10 นาที)
เมืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอรทของ ประเทศเนเธอรแลนด (Netherlands)

ซึ่งเปนหมูบานที่ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกดอกไมเมือง
หนาวในไรกวาง เปนหลัก

นําทาน เขาชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกเคอเคน

ฮอฟ (Keukenhof Festival) ที่ 1 ป จัดขึน
้ เพียงครั้งเดียว ประมาณ ชวงวันที่ 21
มีนาคม ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกป ภายในประกอบไปดวยดอกทิวลิปทีม
่ ี

มากกวา 7 ลานตน ออกดอกบานสะพรัง่ อยูด
 ล
ู ะลานตา ประดับตกแตงรายลอมไปดวย
ตนไมนอยใหญเกาแก มีทางเดินอันรมรื่น บางก็มงี านประติมากรรมประดับสวน

สวยงามอยูเปนระยะ มีสระนํ้า และ นํา้ พุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับ

ดอกไมตา งๆมากมายใหทา นไดชม ** การเบงบานของดอกทิวลิปใหชมความ
สวยงาม ขึ้นอยูกบ
ั ปจจัยทางสภาพภูมิอากาศเปนสําคัญ โดยโปรแกรมอาจ

ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม กรณีคณะไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่ ใหกับ
ทานไดทก
ุ กรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแ
 ทนเรียบรอยแลวทั้งหมด

ทั้งนีท
้ างบริษท
ั จะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ **

นําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1

ชั่วโมง) เมืองหลวงของ ประเทศเนเธอรแลนด ตัง้ อยูรม
ิ ฝง ﻤแมนํ้าอัมสเติล (Amstel)
เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบน
ั เปนเมืองที่ใหญที่สด
ุ ของประเทศ

เนเธอรแลนด เปนเมืองศูนยกลางทางประวัตศ
ิ าสตรที่สําคัญแหงหนึง่ ของทวีปยุโรป
โดยเฉพาะชวงคริสตศตวรรษที่ 17 ซึง่ เปนชวงยุคทองของเนเธอรแลนด ถึงแมเมือง

อัมสเตอรดม
ั จะเปนเมืองหลวงของประเทศ แตศน
ู ยกลางของหนวยงานรัฐบาลนั้นอยูท
 ี่
คํ่า

เมืองเฮก

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

 นําคณะเขาสูท
 ี่พก
ั NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรือ

เทียบเทา

วันทีส
่ ี่

เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด - ลองเรือหลังคากระจก - สถาบัน
เจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน - ยานดัมสแควร -

อนุสรณสถานแหงชาติ - เมืองรอตเทอรดัม - บานลูกเตา ไคกคูมูส - ศาลาวา
เชา

การประจําเมืองรอตเทอรดาม - เมืองแอนทเวิรป
 ประเทศเบลเยียม (B/L/D)

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน ลองเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบานเรือน และ วิถชี ีวต
ิ ความ
เปนอยูข
 องชาวดัตชที่สรางมาตัง้ แตศตวรรษที่ 17 ระหวางลองเรือผานบานเรือนแพที่

อยูริมคลองทีม
่ ีอยูม
 ากถึง 2,500 หลัง ผานชมเขตที่เกาแกที่สด
ุ ของเมืองอัมสเตอดัม

ชมตึกรามบานชองทีต
่ ั้งอยูรม
ิ คลองอันมีเอกลักษณที่สวยงามแปลกตา ซึ่งบานริมคลอง
เหลานี้จะมีสวนหนาบานไมกวางมากนัก และสรางตามแบบสถาปตยกรรมสเปนผสม

กับเรอเนสซองสตัวตึกใชอฐิ แดงกอแบบไมฉาบปูน ตกแตงเปนภาพปูนปﻤนเทพเจากรีก
อยางสวยงาม และหนาจัว่ มีไมยื่นออกมา เพือ
่ แขวนลอกไวสําหรับขนสิง่ ของเขาบาน

ทางหนาตาง เพราะหนาบานแคบและประตูก็เล็ก ดูแปลกตาที่ไมสามารถหาชมที่ใดได
** กรณีที่เรือไมสามารถลองได ไมวากรณีใด เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย
เรือปดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระแบบเหมาจาย
กับตัวแทนแลวทั้งหมด **

นําทานเดินทางสู สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี (Diamonds and Jewelry

Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูชํานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให

เปนอัญมณีที่มค
ี า ที่สด
ุ มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ดวยผลงานทีม
่ ีชื่อเสียงไปทัว่ โลก คือฝมือ

การเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “ โคอินอร ” ของสมเด็จพระราชินี
อลิซาเบธแหงประเทศอังกฤษ ก็เปนผลงานจากที่นี่ นําทาน ถายรูปเปนทีร่ ะลึก กับ

โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน (Heineken Experience) ตนกําเนิดของเบียรไฮเน

เกนอยูที่เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1864 ปจจุบันไฮ
เนเกนเปนบริษท
ั ผลิตเบียรรายใหญที่สด
ุ อันดับ 3 ของโลก เปนเบียรทม
ี่ ีคุณภาพและ

รสชาติดท
ี ี่สุดการันตีดว ยรางวัลมากมาย ตอมาโรงงานผลิตเบียรไฮเนเกนไดปด
 ตัวลง

และถูกดัดแปลงเปนพิพธิ ภัณฑใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดง

ประวัตต
ิ งั้ แตกอ
 ตั้งโรงเบียรแหงนี้ขึ้นมา และจําหนายของที่ระลึกเกี่ยวกับเบียรไฮเนเกน
ใหเลือกซื้อมากมาย

่ ี
นําทานเดินทางสู ยานดัมสแควร (Dam Square) เปนลานกวางขนาดใหญ ทีม

สถานที่สําคัญๆตั้งอยูมากมาย อยางมุมหนึง่ เปนที่ตงั้ ของโบสถใหมที่สรางขึ้นในตอน
ปลายศตวรรษที่ 14 และผานการบูรณะซอมแซมปรับปรุงจนถึงสรางใหม หลายตอ

หลายครั้งจนมีความสวยงามนาชมอยางที่เห็นในปจจุบัน บริเวณเดียวกัย คือ อนุสรณ
สถานแหงชาติ (National Monument) เปนรูปทรงกรวยสขาวสูงประมาณ 70

กลางวัน

ฟุต สรางขึ้นในปค.ศ. 1956 เพื่อเปนอนุสรณแกผท
ู ี่เสียชีวต
ิ ในสงครามโลกครัง้ ที่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นําทานเดินทางสู เมืองรอตเทอรดัม (Rotterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1

ชั่วโมง) เปนเมืองทาทีม
่ ค
ี วามทันสมัยและสําคัญมากที่สด
ุ ของ ประเทศเนเธอรแลนด
(Netherlands) ตัง้ อยูรม
ิ ฝﻤงแมนาํ้ มาส เปนเมืองทามาตัง้ แตโบราณ จนถึงปจจุบันก็

ยังมีความสําคัญเปนอยางมากโดยมีสถานทีท
่ อ
 งเที่ยวที่ทันสมัยมากมายให

นักทองเที่ยวไดเที่ยวชม ไดรบ
ั การสงเสริมการทองเที่ยวเปน "เมืองแหงสถาปตยกรรม"

ปจจุบันเมืองรอตเทอรดม
ั เปนศูนยกลางการคาโลกในทวีปยุโรป อเมริกา และทวีป

แอฟริกา ทําใหที่นม
ี่ ีระบบการขนสงที่ดี ไมวาจะเปนการขนสงระหวางประเทศหรือ

ภายในประเทศ เชน รถไฟฟาใตดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ทีต
่ องสะอาดและตรงตอ
เวลา

นาทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ บานลูกเตา ไคกคูมูส (Kijk kubus The Cubic

 อาคารเหลืองขาวทรงลูกเตา 39 หลัง ซึง่ ไดรับรางวัลชนะเลิศการ
Houses) กลุม
ออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem

นาทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ศาลาวาการประจําเมืองรอตเทอรดาม (City Hall

ุ ของเมืองรอตเทอรดาม
of Rotterdam) หนึ่งในอาคารที่เกาแกและสวยงามมากที่สด
ที่ใครตางก็ตองมาเยือน

นําทานเดินทางสู เมืองแอนทเวิรป (Antwerp) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
20 นาที) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองบรัสเซลส ของ ประเทศเบลเยียม

(Belgium) เมืองแอนทเวิรปเปนที่รูจก
ั กันวาเปนศูนยกลางการคาเพชรระดับโลก

เพชรเกือบ 70% มีการซื้อขายกันที่เมืองแหงนี้ นอกจากนี้ยงั โดดเดนทั้งเรือ
่ งแฟชั่นแนว

คํ่า

อาว็อง-การด และสถาปตยกรรมสไตลโกธิคอีกดวย

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

 นําคณะเขาสูท
 ี่พก
ั TRYP by Wyndham Antwerp, Antwerp, Belgium
หรือเทียบเทา

วันทีห
่ า

เมืองแอนทเวิรป ประเทศเบลเยียม - ตลาดโกรท มารค - ศาลาวาการเมือง

แอนทเวิรป
 - โบสถแหงเจาหญิง - เมืองบรัสเซลส - อะตอมเมี่ยม - รูปปﻤนเด็ก
นอยยืนปสสาวะ แมนิเกนพิส - จัตรุ ัสกรองดปลาซ - โบสถจัค เซอร คอรเดน

เบิรก - เมืองบรูจจ ประเทศเบลเยี่ยม - จัตรุ ัสเดอะมารค - หอระฆัง - ศาลาวา
การเมืองบรูจจ - เมืองลีล ประเทศฝรัง่ เศส - ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน
เชา

(B/-/D)

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ตลาดโกรท มารค (Grote Markt) ยานธุรกิจการคาสําคัญของ

เมือง สามารถเพลิดเพลินไปกับการชอปปง ﻤและแวะชิมขนมหวานแสนอรอยรวมทั้งราน
ขายช็อคโกแลตทีม
่ ีชอ
ื่ เสียงมากมาย หรือ เลือกนั่งรับประทานอาหารอรอยๆ ตามดวย
การจิบเบียรชวิ ๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เปนอีกตัวเลือกทีน
่ าสนใจไมแพกัน

นอกจากตลาดแลว ความใหญโตของ ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป (City Hall of

Antwerp) ซึ่งตัง้ ตระหงานอยูทางทิศตะวันตก ก็เปนสิ่งที่ดงึ ดูดนักทองเที่ยวได

มากมายเชนกัน เปนสถาปตยกรรมเรเนสซองสที่ผสมผสานสไตลเฟลมิชเขากับอิตา

เลียนไดอยางลงตัว ผานชม โบสถแหงเจาหญิง (Cathedral of Our Lady) เปน
โบสถสไตลโกธิคขนาดใหญที่สูงที่สด
ุ ในประเทศเบลเยียม เปนที่เลื่องลือถึงถึงความ

งดงามทีถ
่ ก
ู ประดับตกแตงอยางวิจต
ิ รตระการตา ไมวาจะเปนตัวโบสถ ซุม
 ประตู รูปปﻤน
ทางเดิน เรียกไดวา ทุกอยางงดงามไรที่ติ ดานในมีจด
ั แสดงผลงานศิลปะของปเตอร

พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซึ่งเปนศิลปนชื่อดัง ชาวแอนทเวิรป รวบรวมใหผู
ชื่นชอบศิลปะไดชมกันที่โบสถแหงนี้

นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussels) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)

เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม ตัง้ อยูในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เปนประเทศ

เกาแกทม
ี่ ีประวัตศ
ิ าสตรยาวนานกวา 1,000 ป ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยู
ในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเปนประเทศที่มค
ี ูบา วสาวนิยมมา
ฮันนีมน
ู กันมากที่สด
ุ ดวยตึกรามบานชองและสถาปตยกรรมสําคัญตางๆ เชน มหา

วิหาร หอระฆัง ซึง่ ยังคงไวดว ยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะแบบโกธิคอยางครบถวน
่ ั้งของสถานที่ราชการทีม
่ ีความสําคัญของสหภาพ
นอกจากนี้เมืองบรัสเซลส ยังเปนทีต
ยุโรป เชน สํานักงานใหญของสหภาพยุโรป และ Nato

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ อะตอมเมี่ยม (Atomium) อาคารไฮเทคแหงนี้ มี

ความสูง 330 ฟุต ประกอบดวยวัตุทรงกลม 9 ลูก แตละลูกมีเสนผาศูนยกลางขนาด
18 เมตร รวมนํา้ หนักเบ็ดเสร็จแลว 2,400 ตัน ใชเวลา 18 เดือน ในการออกแบบ
นานพอๆกับระยะเวลาการสราง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบงเปน จุดชมวิว

หองอาหาร หองแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางใหบริการดวยลิฟททวี่ ากันวาเปน
ลิฟทที่เร็วที่สุดในยุโรป สถานที่แหงนี้สะทอนถึงความกาวหนาของมวลมนุษยชาติใน

ศตวรรษที่ 20 และการฟน
 ﻤฟูเศรษฐกิจโลกหลังความบอบชํา้ จากสงคราม โดยมีการจัด
งาน เอ็กซโป 1958 เมือ
่ วันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพื่อแสดงศักยภาพทาง
เทคโนโลยีของสหภาพยุโรป

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ รูปปﻤนเด็กนอยยืนปสสาวะ แมนิเกนพิส

(Manneken Pis) รูปปﻤนอันเปนสัญลักษณของเมืองนี้ โดยนํ้าจากนํา้ พุนี้ ชาวเมือง
และชาวตางชาตินิยมดื่มกันเมื่อมาถึงเมืองบรัสเซลส

นําทานเดินทางสู จัตุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอยางวา

จัตุรัสแกรนด พาเลส (Grand Palace) ตัง้ อยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เปนสถานที่

ทองเที่ยวอันดับหนึง่ ของประเทศเบลเยียม ไดชื่อวามีความสวยงามมากที่สด
ุ ของยุโรป
แวดลอมไปดวยอาคารเกาแก สถาปตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค

เรียกวาเปนจุดรวมของบรรดาสถาปตยกรรมแนวตางๆ ซึง่ อาคารสวนใหญนั้นจะสราง
มาตัง้ แตสมัยยุคกลาง โดยแตละอาคารที่ลอ
 มรอบจัตุรัสแหงนี้อยูจะมีความสูงสงางาม

เปนอยางยิง่ อดีตอาคารเหลานี้เคยถูกทําลายดวยนํา้ มือของทหารฝรัง่ เศสที่ใชปนใหญ
ยิงทําลายทิง้ หลังจากทีก
่ องทัพฝรัง่ เศสพายเเพอยางยับเยินที่สงครามวอเตอรลู โดย
ไดรบ
ั การขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก

เมื่อป ค.ศ. 1998 ผานชม อาคารที่เปนจุดทองเที่ยวทีม
่ ค
ี วามสวยงามและนาสนใจ

อยางที่ โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก (Jacques Sur Coudenberg) ที่สรางมา
ตั้งแตยค
ุ ศตวรรษที่ 18 นอกจากนี้แลวบริเวณแหงนี้จะมีการจัดงานเทศกาลสําคัญๆ

ตางๆของประเทศเบลเยี่ยมอีกดวย ถือไดวาเปนศูนยกลางของประเทศเลยก็กลาวได

** อิสระอาหารกลางวัน เพือ
่ สะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา
**

นําทานเดินทางสู เมืองบรูจจ (Bruges) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30
นาที) ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตัวเมืองตัง้ อยูท
 างตะวันตกเฉียงเหนือของ

ประเทศ ทางตอนเหนือของเมืองมีลํานํา้ ที่ใชในการคมนาคมรอบๆได ทําใหบรูจจเปน
ที่รูจัก และ ไดรบ
ั การขนาดนามวา "เมืองมรดกโลกเกาแกสล
ี ูกกวาด (World

Heritage City, Candy Color) หรือ เวนิสเหนือ (Venice of North)" ศูนย

ประวัตศ
ิ าสตรของเมือง ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 2000

นําทาน ผานชม จัตรุ ัสเดอะมารค (The Markt Square) ตัง้ อยูใจกลางเมือง มีทงั้
อาคารหนาจัว่ สีสดสวยงาม หอระฆังสูงลิว่ รานคามากมาย ทําใหดค
ู ก
ึ คักอยู

ตลอดเวลา ตรงกลางจตุรัสมีอนุสาวรียของฮีโรสองคนคือ Pieter de Coninck และ

Jan Breydel ทั้งคูเคยเปนแคพอคาธรรมดาๆ แตวา ไดลก
ุ ขึ้นมาตอตานการปกครอง
ของดยุกแหงเบอรกน
ั ดีไดสําเร็จ ชาวเมืองจึงรวมกันสรางอนุสาวรียไวเปนที่ระลึกถึง

อิสรภาพชวงสั้นๆของเมืองบรูชไว ผานชม หอระฆัง (Belfry of Bruges) หอคอย

สูงเดนกลางจัตรุ ัสบรูชแหงนี้มค
ี วามสูงถึง 83 เมตร เปนสัญลักษณแหงอํานาจและ

อิสรภาพของชาวบรูชในชวงยุคกลาง บนหอคอยเปนที่เก็บระฆังมากถึง 57 ใบ ระฆัง

ใบที่มชี ื่อเสียงที่สด
ุ มีชื่อวา Victory Bell มีขนาดกวาง 2 เมตร หนักประมาณหกตัน

และ ยังเปนทีต
่ ั้งของ ศาลาวาการเมืองบรูจจ (Town Hall of Bruges) ตัวอาคาร
มีการตกแตงอยางหรูหรา เพราะวาในอดีตเมืองนี้ทาํ มาคาขายคลอง ตัวอาคารสราง
ดวยสไตลโกธิคอันแข็งแกรง ปจจุบันที่นก
ี่ ็ยงั ทําหนาที่เปนศาลาวาการเมืองของเมือง

สวยแหงนี้อยู บริเวณรอบๆตัวจตุรัสยังประกอบไปดวยอาคารทีต
่ กแตงอยางสวยงาม
ไมแพจตุรัสมารค ที่นม
ี่ ักจะใชเปนสถานที่จัดงานสําคัญตางๆของเมืองบรูช มีรานคา
จําหนายสินคาพื้นเมืองมากมาย โดยเฉพาะรานขายผาลูกไมทม
ี่ ีชอ
ื่ เสียงของเมือง

นําทานเดินทางสู เมืองลีล (Lille) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เปนเมือง

หลวงของแควนนอร ปาดกาแล ตัง้ อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศฝรัง่ เศส

(France) ติดกับชายแดนประเทศเบลเยี่ยมและใกลกับชายแดนประเทศอังกฤษ เมือง

หลวงแหงนี้จึงมีกลิ่นอายของอังกฤษผสมเบลเยี่ยม นอกจากนั้นยังถูกจัดอันดับใหเปน
เมืองหลวงขนาดใหญที่สุดอันดับที่ 4 ของประเทศฝรัง่ เศส รองลงมาจากปารีส ลียง
และมารแซรเอกลักษณอันสวยงามและโดดเดนของเมืองลีล คือเสนหข องบานเรือน

แบบเกา โบสถทม
ี่ ก
ี ารตกแตงอยางสวยงาม และที่นี่ยังโดดเดนในเรื่องศิลปะรวมสมัย
ดวยสถาปตยกรรมแบบโบซารหรือวิจิตรศิลป

นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน (Rue de Bethune) เปนถนนคนเดิน
พิเศษทีต
่ งั้ อยูในใจกลางเมือง อันเปนถนนชอปปﻤงหลักของเมืองลีล มีประวัติอัน

ยาวนาน โดยเริม
่ เปดตัวตัง้ แตในป ค.ศ. 1608 สินคาที่นี่ลวนมีแตสินคานาสนใจ โดย

สวนใหญจะเปนเสื้อผาและสินคาแนวสตรีทเกๆ เทหๆ
 สินคาแฮนดเมคแบรนดทองถิ่น
สินคาศิลปะอารตๆ ของทีร่ ะลึกและของฝากรวมไปถึงโปสการด นอกจากสินคาทีว่ าง
เรียงรายสองฝง ﻤถนนแลว ยังประปรายไปดวยดนตรีและการโชวผลงานตางๆ ของ

ศิลปนอิสระใหไดชมกันในบางครัง้ ดวย อีกทั้งยังมีรานอาหารและรานคาหลายรานที่
คํ่า

เปดใหบริการดวยเชนกัน

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

 นําคณะเขาสูท
 ี่พก
ั Holiday Inn Lille - Ouest Englos, Lille, France
หรือเทียบเทา

วันทีห
่ ก

เมืองลีล - เมืองปารีส - ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมปลอดภาษี กลานเดอควีด -

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังแวรซายส - ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเล็ท

(B/L/-)

นําทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 40 นาที)
่ ม
ี นตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10
เมืองหลวงของ ประเทศฝรัง่ เศส เมืองทีม

ของโลกที่นก
ั ทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สด
ุ ปจจุบันเมืองปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลาง

ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหนึง่ ของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง
การศึกษา ความบันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหเมืองปารีสเปนหนึง่
ในเมืองที่สําคัญที่สด
ุ แหงหนึ่งของโลกหรือเมืองที่ใครก็ตา งใฝฝนถึง

นําทานเดินทางสู ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมปลอดภาษี กลานเดอควีด (Grain De
Cuir Shop) ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชั้นนําราคาถูก อาทิเชน Rimowa,

Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, Coach, Lancel,
กลางวัน

Karl Lagerfeld, Lacoste, Guess

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นําทาน เขาชม พระราชวังแวรซายส (Palace of Versailles) สรางขึ้นตามพระ

ราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 หากจะเรียกพระราชวังแหงนีว้ าสมบูรณแบบที่สด
ุ
ในโลกก็คงไมผด
ิ นัก เนื่องจากถูกสรางขึ้นดวยหินออนสีขาวทั้งภายในและภายนอก

ตกแตงอยางวิจต
ิ รอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปﻤน รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ที่
ใชเงินมากมากมายมหาศาลในการสราง นําทานเขาชม หองตางๆภายในพระราชวัง

เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง, ทองพระโรงทีต
่ กแตงอยางวิจต
ิ รบรรจง, หองอพอล
โล, หองเมอคิวรี,่ หองกระจก ทีม
่ ค
ี วามยาวถึง 73 เมตร เปนหองที่พระยาโกษาธิบดี

(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา เคยเขาถวายสาสนตอ
พระเจาหลุยสที่ 14 แหงประเทศฝรั่งเศสครั้งในอดีตกาล อีกทัง้ ยังเปนหองที่ใชสําหรับ

จัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16 ชม
หองบรรทมพระราชินท
ี ี่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดิน
โปเลียนที่ยิ่งใหญ, หองวีนัสสําหรับเหลาคณะราชทูตที่เดินทางมาไดพก
ั กอนเขาเฝา

รวมทัง้ ยังเคยเปนทีพ
่ ักของราชทูตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา

สิ่งที่ทําใหหอ
 งนีแ้ ตกตางจากหองอืน
่ ๆคือบนเพดานมีภาพเขียนที่แสนงดงามทรงคุณคา
และหองไดอานาสําหรับพักผอนหลังพิธีสําคัญๆ ผนังทัง้ สองดานจะเต็มไปดวย

ภาพวาดเทพีไดอานาทีข่ นานนามวา “เทพีแหงการลาสัตว” เปนตน อีกสวนหนึง่ ที่

มองขามไมไดนั่นคือ สวนแวรซายส ที่ถอ
ื วายิ่งใหญและงดงาม ผลงานชิ้นเอกของนัก
แตงสวนชือ
่ ดังทัว่ โลกนามวา “เลอโนทด” มีพน
ื้ ที่ถงึ 14,820 เอเคอร มีแมกระทัง่

ทะเลสาบจําลอง มีรป
ู ปน
 ﻤของสัตวนานาชนิดและเทพเจากรีกตามจุดตางๆ และยังมี

สวนดอกไมที่จะผันเปลี่ยนไปตามแตละฤดูกาล จึงทําใหการมาเยือนยังพระราชวังแวร
ซายจึงเปรียบเสมือนการมาเยือนยัง “วิมานแหงจักรพรรดิ” ที่นบ
ั เปนมรดกโลก
ตะวันตกโดยแทจริง ไดรบ
ั การขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1979 ** รอบของการเขาชมอาจ

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกบ
ั ทาน

ไดทก
ุ กรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแ
 ทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทัง้ นี้
ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ **

นําทานเดินทางสู ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเล็ท (La Vallee Village Outlet) เอาท
เล็ทขนาดใหญ ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมใหเลือกมากมาย เชน 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 และอื่นๆอีกมากมาย อิสระใหทานเลือกซื้อ
สินคาตามอัธยาศัย

** อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา **

 นําคณะเขาสูท
 ี่พก
ั Hotel ibis Paris Porte de Bercy, Paris, France
หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ด

เมืองปารีส - ลองเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล - หอไอเฟล - จัตุรส
ั ทรอคคาเดโร ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรส
ั คองคอรด - ถนนช็อง เซลีเซ - จัตุรส
ั ชารล เดอ

โกล - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟเดอเลตวล - สะพานอเล็กซาน
เดอรที่ 3 - โรงอุปรากรปาแลการนีเย - ยานเลอ มาเรส - มหาวิหาร ซาเคร

เกอร - สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร - พิพิธภัณฑลูฟร - หางแกลเลอรี่ ลาฟา
เชา

แยตต

(B/-/-)

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน ลองเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล (Bateaux Mouches River Cruise) ที่
ไหลผานใจกลางเมืองปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของ

อาคารตางๆตลอดสองฝากฝﻤงแมนาํ้ แซน เปนอีกหนึง่ ประสบการณที่นาประทับใจ **

รอบของการลองเรืออาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถ

ลองเรือได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไม
วาสวนใดสวนหนึง่ ใหกับทานไดทุกกรณี เนือ
่ งจากเปนการชําระลวงหนากับผูแ
 ทน
เรียบรอยแลวทัง้ หมด ทั้งนีท
้ างบริษท
ั จะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ
**

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณที่โดดเดนสูง

ตระหงานคูเมืองปารีส ดวยความสูงถึง 1,063 ฟุต หรือสูงเทากับตึก 81 ชั้น สรางขึ้น
ั ทรอคคาเดโร (Trocadéro) สรางขึ้นเพื่อใชเปน
ในป ค.ศ. 1889 ที่บริเวณ จัตุรส

สัญลักษณของงานแสดงสินคาโลก ในป ค.ศ. 1889 (Exposition universelle de

Paris de 1889) เพื่อแสดงถึงความยิง่ ใหญของประเทศฝรั่งเศส ความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และความสวยทางศิลปะสถาปตยกรรม หอคอยสูงงดงาม

แหงนี้เปนดาวเดนที่สรางความประทับใจแกผรู วมงาน ซึง่ ตอมาไดรูจักในนามหอไอเฟล
และกลายมาเปนสัญลักษณของเมืองปารีส

นําทาน ผานชม โดยรอบเมืองปารีสเริม
่ จาก ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรส
ั

่ ระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีองั
คองคอรด (Place de la Concorde) ทีพ

ตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวต
ิ โดยกิโยตินในสมัยปฏิวต
ั ิฝรัง่ เศส

นําทานเดินทางสู ถนนช็อง เซลีเซ (Champs Elysees) ตั้งอยูเขตที่ 8 ของเมือง

ปารีส เปนหนึ่งในถนนทีม
่ ีชอ
ื่ เสียงโดงดังในประเทศฝรัง่ เศส สวรรคของนักชอปปง ﻤยาน

ศูนยการคาระดับพรีเมียม แหลงรวมสินคาแบรนดดังระดับโลกทุกแบรนด รานอาหารที่
มีความหรูหราและอีกมากมายที่สรางความตื่นตาตื่นใจตลอดสองขางทาง ถือวาเปน
ยานธุรกิจที่สําคัญของเมืองปารีส ยานการคาที่มค
ี าเชาที่แพงที่สุดในโลก คาเชา

ประมาณ 1.5 ลานดอลลารสหรัฐตอปตอเนือ
้ ที่ประมาณ 93 ตารางเมตรเทานั้นและยัง
ถูกจัดอันดับใหเปนถนนที่สวยที่สด
ุ ในโลก คําวา "ช็อง เซลีเซ" มาจากคําวา “ทุง เอลิ

เซียม” จากเทพปกรณัมกรีกในภาษาฝรัง่ เศส ในอดีตเคยเปนทองทุง และสวนธรรมดา

ในเมืองปารีสเทานั้น เมื่อป ค.ศ.1616 พระราชินี มารี เดอ เมดิชิ ทรงมีพระประสงคใน
การขยายพืน
้ ที่ของสวนหยอมในพระราชวังตุยเลอรี ใหกวางออกไปมีความประสงคให
ออกแบบเปนถนนทีม
่ ต
ี นเกาลัดขนาดใหญตงั้ อยูระหวางสองขางทางมากถึง 588 ตน
ั ชารล
ซึ่งตอมาในป ค.ศ. 1724 ถนนช็อง เซลีเซ ถูกตัดเสนทางใหเชื่อมตอกับ จัตุรส
เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรือเปนทีร่ ูจักกันในนาม "จัตุรัสแหง

ดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยูทางทิศตะวันตกของถนนช็อง เซลีเซ ประตูชัยแหง
นี้สรางขึ้นเพื่อเปนการสดุดวี ีรชนทหารกลาที่ไดรว มรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในสงครามนโปเลียน และในปจจุบันยังเปนสุสานของทหารนิรนามอีกดวย

ประตูชัยนี้เปนสวนหนึง่ ของ "แกนกลางอันเกาแก" (L'Axe historique) ซึง่ เปนถนน

เสนตรงจากสวนพิพิธภัณฑลูฟวรไปยังชานเมืองปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ใน
ป พ.ศ. 2349 โดยมียวุ ชนเปลือยชาวฝรัง่ เศสกําลังตอสูกับทหารเยอรมัน เต็มไปดวย
เคราและใสเกราะเปนสัญลักษณเพือ
่ เปนการปลุกใจ และเปนอนุสรณสถานจนกระทัง่
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาสเตอร

ลิทซ ในป 1805 โดยเริม
่ สรางขึ้นในป ค.ศ. 1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ. 1836 ที่

มี ประตูชัยนโปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟเดอเลตวล (Arc de triomphe de

ั กันในชื่อ ประตูชัยแหงประเทศฝรัง่ เศส เปนอนุสรณสถานที่สําคัญ
l'Étoile) หรือที่รูจก
ในเมืองปารีส ตัง้ อยู

นําทาน ผานชม สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 (Pont Alexandre-III Bridge) เปน
สะพานโคงพาดผานแมนํ้าแซน เชื่อมตอทัง้ สองฝง ﻤแมนํ้าดานฝﻤงหอไอเฟลกับฝﻤงช็อง เซ
ลีเซเขาดวยกัน โดยไดถก
ู กลาวขานวาเปนสะพานที่ประดับประดาไปดวยงานศิลปะชั้น

เลิศ และหรูหราที่สด
ุ ในเมืองปารีส โดยในปจจุบันไดขน
ึ้ ทะเบียนเปนอนุสรณสถานทาง
ประวัตศ
ิ าสตรแหงประเทศฝรัง่ เศส

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โรงอุปรากรปาแลการนีเย (Palais Garnier)

หรือที่เรียกกันวา โรงอุปรากรแหงเมืองปารีส ถือเปนผลงานสถาปตยกรรมแบบฟน
 ﻤฟูส
สไตลบาโรกที่เปนชิ้นเอกในยุคปลายทศวรรษที่ 18 การตกแตงแมจะใหความรูสึก

หรูหรา หากก็แฝงไวดวยบรรยากาศภายในมีความลึกลับนาคนหาเสมือนหลงเขามาใน
บทประพันธเรือ
่ ง Phantom of the Opera ปจจุบันยังคงมีการแสดงบัลเลตห
 รือ
โอเปราอยู

นําทานเดินทางสู ยานเลอ มาเรส (Le Marais) ที่ไดรับการเรียกขานวาเปนยานที่
เกาแกที่สด
ุ ในเมืองปารีส ตามทองถนนและอาคารบานเรือนในละแวกนี้ยังคงให

ความรูสึกเสมือนฝรั่งเศสในยุคกลาง แมจะยังคงบรรยากาศและความเกาแกไวอยาง
ครบถวน หากก็มก
ี ารผสมผสานความเจริญไวอยาลงตัว ไมวา จะเปน รานอาหาร

ฝรั่งเศสแบบดัง้ เดิม รานเบเกอรี่โฮมเมดตกแตงสวยงามนารัก รานแฟชั่นนําสมัย ราน
ขายของแนวโบราณสําหรับนักสะสม ที่สําคัญยังสามารถเดินจากถนนเสนนี้เพือ
่
เดินทางไปเที่ยวชมหอศิลป พิพธิ ภัณฑมากมาย

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร (The Basilica of the

ั กันในนาม มหาวิหารพระหฤทัยแหงมงมาทร
Sacred Heart of Paris) หรือที่รูจก
ตั้งอยูในยานมงมาทร (Montmartre) บนยอดเขาที่สูงที่สด
ุ ของเมืองปารีส ถึงจะ
เรียกวามหาวิหารหากแตลก
ั ษณะคลายกับปราสาทอันโออาสีขาวมากกวา อีกทั้ง
รูปแบบสถาปตยกรรมการสรางแบบโรมัน ไบแซนไทน ทีด
่ วู ิจิตรบรรจงและมี

เอกลักษณแตกตางจากสิง่ กอสรางอื่นๆในยุคเดียวกัน ที่นอกจากจะเปนสถานที
ทองเที่ยวหลักๆของเมืองปารีสแลว ยังนับเปนอนุสาวรียข องทัง้ การเมืองและ

วัฒนธรรม โดยความขาวที่เห็นเกิดจากวัสดุกอ
 สรางที่ทําจากหินปูนประเภททราเวอร

ทีนที่ทําใหคงความขาวไดอยางยาวนานและยังทนตอภูมอ
ิ ากาศตางๆไดอยางดี ภายใน

หองโถงใหญถือวาเปนอีกหนึง่ จุดไฮไลทของทีน
่ ี่ ซึ่งเปนภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคที่
ใหญที่สุดของฝรั่งเศส รวมไปถึงดานบนสุดทีม
่ ล
ี ักษณะเปนโมที่ เปนจดชมวิวที่สวย
ที่สุดแหงหนึ่งของเมืองปารีส

นําทาน เขาชม สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร (Jardin du Luxembourg) หรือที่
รูจักกันในชื่อฝรัง่ เศสวา ชารแดง ดู ลุกซ็องบูร เปนสวนทีม
่ ีขนาดใหญเปนอันดับทีส
่ อง

ของเมืองปารีส ภายในเปนทีต
่ งั้ ของพระราชวังลุกช็องบูรท
 ี่สวยงามมีพื้นทีก
่ วางถึง 61
เอเคอร ชาวเมืองสวนมากมักจะมาใชเวลาวันหยุดในการทํากิจกรรมครอบครัว ปกนิก

ผักผอน ไปจนถึงถึงการอาบแดด นอกจากความรมรื่นของตนไมจํานวนมากแลวยังมี
การประดับประดาดวยรูปประติมากรรมกวา 106 ชิ้น ** รอบของการเขาชมอาจ

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกบ
ั ทาน
ไดทก
ุ กรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแ
 ทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทัง้ นี้
ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ **

นําทาน ผานชม พิพิธภัณฑลฟ
ู ร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มี

ชื่อเสียง เกาแกที่สด
ุ แหงหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง แต

ปจจุบันเปนสถานที่ที่จด
ั แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปน
จํานวนมาก กวา 35,000 ชิ้น เชน ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin

and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโดงดังของลีโอ
นารโด ดาวินชี, รูปปﻤน The Victory of Samothrace หรือ รูปปﻤนเทพวีนัส

(Venus de Milo) มีทั้งรูปปﻤนสฟงซ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือรองรอยอารย
ธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเปน

รูปทรงพีระมิดที่สรางขึ้นจากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยมที่นก
ั ทองเที่ยวตองไปถายรูป
เปนที่ระลึก และเปนฉากทีม
่ ีอยูในภาพยนตรเรือ
่ ง The Da Vinci Code ซึง่

พิพิธภัณฑลูฟร นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแลว ยังมีนิทรรศการชัว่ คราว
ตางๆ การแสดงภาพยนตร และคอนเสิรต
 ทําใหพิพิธภัณฑลูฟรเปนสถานทีม
่ ี
นักทองเที่ยวมาเยือนปละเกือบ 10 ลานคน

นําทานเดินทางสู หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) สวรรคของ
นักชอปปﻤงสินคาแบรนดเนมชั้นนํารุนใหมลาสุด New Collection !! จากทัว่ ทุกมุม
โลก รวบรวมอยูในหางสรรพสินคาใหญใจกลางเมืองปารีสแหงนี้ หรือทานสามารถ

เลือกซื้อสินคาของสวิสฯจากราน Bucherer รานดังของประเทศสวิตเซอรแลนด ทีม
่ ี

สาขาเปดอยูใจกลางเมืองปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เครือ
่ งหนัง
, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ
 ดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรให
คําแนะนํา **

 นําคณะเขาสูท
 ี่พก
ั Hotel ibis Paris Porte de Bercy, Paris, France
หรือเทียบเทา

วันทีแ
่ ปด

เมืองปารีส - ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลสเดอโกล เมืองปารีส ประเทศ

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฝรั่งเศส - ทาอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (B/-/-)

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลสเดอโกล เมืองปารีส

ประเทศฝรัง่ เศส เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการ

เลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร

13.40 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG931 (เที่ยวบินตรง)

** ใชเวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

วันที่เกา
05.55 น.
อัตราคาบริการ

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(-/-/-)

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ

ผูใหญ
กําหนดการเดินทาง

รายละเอียดเทีย
่ วบิน

หองละ
2-3
ทาน

31 มี.ค. - 08 เม.ย. 2563
(06 เม.ย. วันจักรี)

02 - 10 พฤษภาคม 2563

(04 พ.ค. วันฉัตรมงคล / 06
พ.ค. วันวิสาขบูชา)

03 - 11 พฤษภาคม 2563

(04 พ.ค. วันฉัตรมงคล / 06
พ.ค. วันวิสาขบูชา)

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไมเกิน
12 ป)

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กไมมีเตียง

(เด็กอายุไมเกิน
12 ป)

พักเดี่ยว
เพิม
่

ราคา

ไมรวม
ตั๋ว

31MAR TG920 BKK-FRA
23.45-06.15+1

07APR TG931 CDG-BKK

52,999

52,999

52,999

13,999

38,999

52,999

52,999

52,999

13,999

38,999

52,999

52,999

52,999

13,999

38,999

13.40-05.55+1

02MAY TG920 BKK-FRA
23.45-06.15+1

09MAY TG931 CDG-BKK
13.40-05.55+1

03MAY TG920 BKK-FRA
23.45-06.15+1

10MAY TG931 CDG-BKK
13.40-05.55+1

** อัตรานี้ ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทอ
 งถิ่น (หากมี) **
** อัตรานี้ ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยืน
่ วีซา ทองเที่ยว ประเทศฝรัง่ เศส ทานละ ประมาณ
3,500 บาท

สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูค
 ณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลาพิจารณา
อยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งนี้ขึ้นอยูก
 ับจํานวนของ
ผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสือเดินทางเพื่อ
เดินทางได ไมวา กรณีใดก็ตาม (ดึงเลมออกมาใชระหวางกระบวนการพิจารณา) หากจําเปน

สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ

เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวีซา
ครัง้ ใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเงือ
่ นไข ทุกกรณี และ หากทานใหทางบริษัท

ดําเนินการขอวีซาให รวมไปถึง กรณีทท
ี่ านขอเอกสารจากทางบริษท
ั ไปเพื่อดําเนินการขอวีซา ดวย
ตนเอง และทานไดรับวีซาเรียบรอย ทานจะไมสามารถยกเลิกทัวรไดทุกกรณี ไมวาระยะเวลา
คงเหลือ จะมากกวา 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม **

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท
**

** หากทานทีต
่ องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครือ
่ งบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทก
ุ ครั้งกอนทําการออกบัตรโดยสารเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา **

** อัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทม
ี่ ีผูเดินทาง
ไมถงึ ตามจํานวนทีก
่ ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ
่ นการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพือ
่ ใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) **

** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา

เหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไมวามื้อใดมื้อหนึง่ ทางบริษท
ั ขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหาร
สวนตัวของทานมาเพิม
่ เติมขณะมื้ออาหาร เนือ
่ งจากรานอาหารแตละรานจะมีขอ
 จํากัดเรือ
่ งของ

วัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ บะหมี่กงึ่

สําเร็จรูป เทานั้น กรณีทท
ี่ านมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระ
คาใชจา ยเพิม
่ เติมในสวนนี้ดว ยตนเอง **

** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปดทําการในวันอาทิตย หากมีโปรแกรมที่
สถานทีด
่ งั กลาวตรงกับวันอาทิตย ทางบริษัทอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความ

เหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปลี่ยนได ไมวา กรณีใดก็ตาม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
คืนคาใชจา ย หรือ ชดเชยสิง่ ใดเปนการทดแทนไดทก
ุ กรณี เนื่องจากเงือ
่ นไขของบัตรโดยสาร และ
ชวงวันเดินทางที่จะตองเปนไปตามกําหนดการเทานั้น **

** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพือ
่ เขาถึงสถานที่บางจุด และ
อาจเปนระยะทางทีค
่ อนขางไกลจากจุดที่รถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย และ

อุปกรณ เชน รองเทาที่สามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสําหรับการเดินทาง เพือ
่ ประโยชน

สูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถึงผูเดินทางสูงอายุ และ ผูโดยสารที่ใชรถเข็น ทานจําเปนจะตองมีผูรว ม

เดินทางดวย เพื่อคอยดูแลเปนพิเศษเอง และสถานทีบ
่ างจุด ทานอาจไมสามารถเขาชมได ไมวา กรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจา ย หรือ ชดเชยสิง่ ใดเปนการทดแทนไดทก
ุ
กรณี **

** ทางบริษท
ั ขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ **
อัตราคาบริการนี้รวม

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไมสามารถ

เลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได

 คาภาษีนํ้ามัน ภาษีสนามบินทุกแหงทีม
่ ี

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways

อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครือ
่ งบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีนํ้าหนักรวมกันไมเกิน
30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)

 คาโรงแรมทีพ
่ ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง

กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม

อื่นๆ ทีท
่ ําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพ
่ ัก
ไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

 คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชีแ้ จงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน ถายรูป

เปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทั้งนีข้ ึ้นอยูก
 ับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกครัง้
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 คาประกันอุบต
ั ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

กรณีตองการซื้อประกันเพิม
่ เพื่อคุม
 ครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
อัตราคาบริการนี้ไมรวม

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท

ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดืม
่ ที่สั่งเพิม
่ นอกเหนือ

รายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการจากหัวหนา
ทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)

 คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และภาษีหก
ั ณ ที่จา ย 3% กรณีตอ
 งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 คาทิปคนขับรถ ทานละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม

 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 27 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม

 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 6 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม

คาทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้ หมด ตามธรรมเนียม 54 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 1,890 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ

วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ทา นสามารถใหมากกวานีไ้ ดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส ทานละ ประมาณ 3,500
บาท ขึ้นอยูกบ
ั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะ

คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนนี้ขอความกรุณาลูกคาผูเดินทางถือไปจายในวันทีย
่ ื่น

เอกสาร สแกนนิ้ว กับเจาหนาที่ของบริษัท โดยทางบริษท
ั จะมีเจาหนาที่ไปดูแล และ อํานวย
ความสะดวกในวันนั้น)

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ

1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงิน
มัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1
กรุณาระเงินมัดจํา สวนนีภ
้ ายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรบ
ั ยอดเงินมัดจําตามเวลาทีก
่ ําหนด และหากทานมีความประสงคจะ

เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คทีว่ างและทําจองเขามาใหมอก
ี ครั้ง กรณีทค
ี่ ณะเต็ม มี
คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลก
ู คารายถัดไป เปนไปตามระบบ
ตามวัน และ เวลา ที่ทาํ รายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษท
ั มีที่นั่งราคา
พิเศษจํานวนจํากัด

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสว นที่เหลือทัง้ หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย

30 วัน กรณีนก
ั ทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชาํ ระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวา

สวนใดสวนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง

กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวซ
ี า รอนัดสัมภาษณวซ
ี า ทีท
่ ําใหทางบริษท
ั ไมไดรบ
ั เงินตาม
เวลาทีก
่ ําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถอ
ื วานักทองเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษท
ั เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษท
ั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

กรณีนก
ั ทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูม
 ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมา

ที่บริษัทอยางใดอยางหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอก
ั ษรเทานั้น ทางบริษัทไมรบ
ั ยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
2.

กรณีนก
ั ทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูม
 ีรายชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษท
ั อยางใดอยางหนึง่ เพือ
่ ลงนาม

ดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดาํ เนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทัง้ หมด

พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารทีต
่ องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ
่ นไขการคืนเงินคาบริการดังนี้

ั เดินทางตรง
2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึน
้ ไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้ หมด ** กรณีวน
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวา วันใดวันหนึง่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 55 วัน **

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ **
กรณีที่มค
ี าใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

คาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึน
้ จริงทั้งหมด **

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจา ยจริงจากคาบริการทีช่ ําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม

การจัดการนําเที่ยวใหแกนก
ั ทองเที่ยว เชน การสํารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พก
ั เปนตน **

3.

การเดินทางที่ตอ
 งการันตีมด
ั จําหรือซือ
้ ขาดแบบมีเงือ
่ นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวา กรณีใดๆก็ตาม
4.

สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทม
ี่ ีผู
เดินทางไมถงึ ตามจํานวนทีก
่ ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ

เปลีย
่ นแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม
่ ขึน
้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ)
โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ

เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มวี ี
ซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทก
ุ ทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม
่ จากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ
่ ใหคณะเดินทางได ทางบริษท
ั ยินดีที่จะ
ใหบริการและดําเนินการตอไป
5.

ในกรณีที่ลก
ู คาดําเนินการยืน
่ วีซา เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา

ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึง่ ยกเวนในกรณีที่วีซา ไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี

นี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทัง้ หมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตรโดยสารบางสวน

สวนใดสวนหนึง่ ได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตามกระบวนการของสายการ
บิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย
6.

การติดตอใดๆ กับทางบริษท
ั เชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษท
ั

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ
่ ัก ทีท
่ านควรทราบ

1. เนื่องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแ บบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง

(Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมตด
ิ กัน หรือ อยูค
 นละชั้นกัน และบางโรงแรม

อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึง่ ถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กับ 1
เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double)
และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาบริการเพิม
่ ตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเทีย
่ วหรือเอเยนต

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบทีม
่ ีอุณหภูมต
ิ าํ่

3. กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคา โรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายทีพ
่ ักเปนเมืองใกลเคียงเปน
การทดแทน

4. โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปนอาคารแบบดัง้ เดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง

เดี่ยวอาจเปนหองที่มขี นาดกะทัดรัต และไมมอ
ี างอาบนํา้ ซึง่ ขึ้นอยูก
 ับการออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลก
ั ษณะแตกตางกัน

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ

1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
ทุกทาน

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย (ไม
รวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทัง้ นีข้ ึ้นอยูก
 ับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูค
 ณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทานั้น หากทานไม

สะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพือ
่ กิจธุระ

สวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึง่ อาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทําให
ใหมผ
ี ลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทูต) ทาน
จําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน

และ เวลาที่ทา นสะดวกจะยื่นวีซา มากอน แผนกวีซา จะประสานงานใหอก
ี ครัง้ หากมีคิวยื่นวาง

ชวงที่ทา นสะดวก แผนกวีซา จะดําเนินการใหดท
ี ี่สุดที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณี
พิเศษ แตทั้งนี้ การนัดหมายแบบกรณีพิเศษตางๆ จําเปนตองมีคา ใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถ
เลือกซื้อ

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น
3.2 การยื่นแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด **
ประเทศที่ทา นสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนีไ้ ด ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝรัง่ เศส
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทานั้น

** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

4. กรณีทท
ี่ านไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตองใช
หนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเริม
่ ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา

(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวานั้น) และหากเกิด

คาใชจา ยไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทัง้ หมด เชน

คาบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดาํ เนินการ หรือ วีซายัง
ไมไดรับการอนุมต
ั ิ (อยูในระหวางการพิจารณา) เนื่องจากทานดําเนินการยื่นวีซา หลังคณะ และ
หรือ กรณีทท
ี่ านตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทา นเดินทาง ยังไมปด
 อยูระหวางการขาย ยัง
ไมคอนเฟรม
 ออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง
(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทองเที่ยวภาษาอังกฤษ

(Itinerary) ในสวนนี้ ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายที่สด
ุ คณะไมสามารถ
เดินทางได ไมวา กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชยคาเสียหายใหกบ
ั ทาน
ไมวา สวนใดสวนหนึง่ ทุกกรณี

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทวั่ ไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย
ทั้งนี้ ขึ้นอยูก
 ับจํานวนผูสมัครในชวงนั้นๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ทีม
่ ีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ)

6. หลังจากทีผ
่ ูสมัครไดทาํ การยื่นขอวีซา เรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืม
หนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวา กรณีใดๆทัง้ สิ้น
ดังนัน
้ หากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพือ
่ เดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีทต
ี่ องการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตอ
 งรองขอหนังสือ

เดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทาน
จําเปนตองสมัครเขาไปใหม นั่นหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมทงั้ หมด
โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ

7. กรณีทา น มีวีซา เชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครัง้ หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม

หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุม
 ประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศใน

กลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคทวี่ ีซาเชงเกนฉบับนั้นๆออก และตองการใชเดินทางทองเที่ยวกับ
คณะนี้ สามารถใชได หากวีซานั้นถูกใชมาแลวตามเงือ
่ นไขของกลุม
 เชงเกน คือ วีซา ออกจาก

ประเทศใด จะตองพํานักประเทศนัน
้ ๆมากที่สด
ุ มากอนแลวอยางนอยหนึง่ ครั้ง หากไมเปนไป

ตามเงือ
่ นไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความ
เสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถก
ู ปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง

หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง

8. กรณีทท
ี่ านมีวีซา ประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเปน
จะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทานั้น โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันทีม
่ ีอายุ

คงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมต
ั ิโดยระบุวันที่สามารถ

พํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกบ
ั ประเทศ

ปลายทางอีกครัง้ กรุณาสงหนาวีซาและหนาทีม
่ ีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับ

เจาหนาทีต
่ รวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุก

กรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม
เพียงพอ กรณีถก
ู ปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เปน
ตน

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอ
 มูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถก
ู ปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน

คาธรรมเนียม การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน

ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายใน
การคืนคาธรรมเนียม

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทาน
ใหความรวมมือในสวนนี้เพือ
่ ใหการยืน
่ คํารองในครัง้ ตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนีข้ ึ้นอยูก
 ับดุลย
พินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ

11. การที่วีซา จะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ

ฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทงั้ สิ้น เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิท
์ างการทูตคุม
 ครองอยู

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบต
ุ รเดินทางไป

ตางประเทศทีอ
่ อกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบด
ิ า
และมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรบ
ั ยื่นคํารองขอวีซา หรือ สถานทูต
ตองการ เอกสารทีแ
่ ปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรบ
ั การรับรอง (มีตราประทับ) จาก

กรมการกงสุลเทานั้น ซึง่ จะมีคา ใชจายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี้

จําเปนทีส
่ ุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบรู ณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน

เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนนี้ ลูกคาจําเปนตอง

รับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิไ์ มสามารถชําระคาใชจายในสวนนี้ใหทา น
ได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจาํ เปนตองมีตราประทับ) ทางบริษท
ั ยินดีอํานวย
ความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ

13. กรณีลก
ู คาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตัว๋ เครือ
่ งบิน
แยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ตัว๋ เครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ

ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุมวันที่ทานเดินทาง ไป และ

กลับ เพือ
่ ใชในการประกอบการยื่นขอวีซา ใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทุกกรณีไมวา กรณีใดก็
ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดย

ทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจา ยเพิม
่ เติมเนื่องจากไมใชการนัดหมายยื่น

ขอวีซา แบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจา ยเพิ่มเติมสวนนี้ หรือ สวนใดสวนหนึ่ง
ดวยตนเองทัง้ หมดไมวา กรณีไดกต
็ าม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไม

สามารถยื่นขอได ไมวา กรณใดก็ตาม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะ
เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทัง้ หมด

14. กรณีทท
ี่ านมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยังกลุม
 ประเทศเชงเกนตอจากคณะนี้ และ ทานมี
ความประสงคขอวีซาเชงเกนใหครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดทาย ทานจําเปนตองแจงกับ
เจาหนาที่ใหทราบตั้งแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถึงแผนกวีซาที่ชวยอํานวยความสะดวก

ใหกับทานอีกครัง้ กอนตั้งแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋ว

เครื่องบิน จําเปนจะตองเรียบรอยโดยสมบูรณตั้งแตขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียมกรอก
แบบฟอรมใหถก
ู ตอง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซา ในคิว
นัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข (ขอ 3) และ หากมีคาใชจาย
เพิ่มเติมเนื่องจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซา แบบหมูค
 ณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ

คาใชจา ยเพิม
่ เติมสวนนี้ หรือ สวนใดสวนหนึง่ ดวยตนเองทัง้ หมดไมวา กรณีไดกต
็ าม รวมไปถึง

กรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวา กรณีใดก็ตาม ทําใหทานตอง
ยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทัง้ หมด
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ทีท
่ านควรทราบ

1. เกี่ยวกับที่นงั่ บนเครือ
่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูค
 ณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึง
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษท
ั จะพยายามใหมากที่สด
ุ ให
ลูกคาผูเดินทางทีม
่ าดวยกัน ไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สด
ุ เทาที่จะสามารถทําได

2. กรณีทท
ี่ านเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชด
ั เจนในขั้นตอนการจอง
กรณีทแี่ จงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจา ยเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมทต
ี่ องการ
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครือ
่ งแตกตางกัน ขอใหทา นทํา
ความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินทีก
่ ําลังใหบริการทานอยู

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน
่ ๆ ทัว่ ไป ทีท
่ านควรทราบ

1. ทัวรนี้สําหรับผูม
 ีวต
ั ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น

2. ทัวรนขี้ อสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางทีถ
่ ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู)
เทานั้น กรณีที่ทา นถือหนังสือเดินทางราชการ (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต

(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวต
ั ถุประสงคเพื่อการทองเทีย
่ ว
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือ
่ มโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมต
ั ขิ องเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทัง้ ฝง ﻤประเทศ

ไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวา กรณีใดก็ตาม ทางบริษท
ั ขอ
สงวนสิทธิ์ไมรบ
ั ผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ ไมวาสวนใดสวนหนึง่

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทัง้ หมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช

บริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้ หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือ
ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคน
ื เงินคาบริการไมวา บางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทานไมวา กรณีใดๆก็ตาม

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขทีว่ ีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซา มาใหกับทางบริษท
ั พรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทัง้ หมด

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้ นี้
ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม
่ ขึ้นของ

นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด

งาน การปฏิวต
ั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอื่น เปนตน

7. อัตราคาบริการนีค
้ ํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนัน
้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม
่ ขึ้น ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋ เครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษท
ั ไมมีอาํ นาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมอ
ี ํานาจของบริษท
ั กํากับเทานั้น

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสด
ุ วิสัยใดๆ ระหวางรอ

การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผา น เกิดอุบต
ั ิภัยที่ไมสามารถ

ควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษท
ั จะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยังไมไดชาํ ระแกทางคูค
 า ของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคค
ู าตามหลัก
ปฏิบต
ั ิเทานั้น

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครือ
่ งบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซป
ิ

ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทา นละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก
่ ําหนดจะตองใส
กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอ
 งเครื่องบินเทานั้น

11. สิ่งของทีม
่ ีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอ
 งเครื่องบินเทานั้น

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตาม

นโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทา นไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึง่ ไมวา กรณี
ใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจา ยใหได และ อาจมีคา ใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจา ยที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิด
เหตุการณนขี้ ึ้น ไมวา กรณีใดก็ตาม

13. กรณีลก
ู คาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตัว๋ เครือ
่ งบิน
แยกเอง) ในวันเริม
่ ทัวร (วันที่หนึง่ ) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทานั้น ทางบริษัทไมสามารถ

ใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีทไี่ ฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ ยืนยันเดินทาง
ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวทีค
่ ณะอยูในเวลานั้นๆ
กรณีนี้ จะมีคา ใชจายเพิม
่ ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการเดินทางดวยตนเอง

ทั้งหมดเทานั้น ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชย หรือ ทดแทน
หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทอ
 งเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเปน
การชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทัง้ หมด

14. รูปภาพในรายการทัวร ใชเพือ
่ ประกอบการโฆษณาเทานั้น

15. ดานตรวจคนเขาเมือง ไมอนุญาตใหบค
ุ คลทีม
่ ค
ี ดีความ คําสัง่ ศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุก
กรณี รวมไปถึงกรณีที่เคยรับรอง หรือ คํา้ ประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองให

ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการตางประเทศ หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางออก

นอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวา สวนใดสวนหนึ่งไดทก
ุ
กรณี

16. สําหรับผูเดินทางทีต
่ ั้งครรภ จําเปนตองปรึกษาแพทย เพือ
่ ตรวจสอบอายุครรภทแี่ นนอน กับ

วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได ทานจําเปนจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทยยืนยันให
เดินทางได และแจงรายละเอียดของอายุครรภที่ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน สวนใหญ หาก

อายุครรภเกิน 28 สัปดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเครื่องบินไดทก
ุ กรณี หากทานตัง้ ครรภและ

ไมแจงใหสายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิป
์ ฏิเสธไมใหทา นเดินทาง

การเตรียมเอกสาร เพือ
่ ยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรัง่ เศส
1. .

หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอ
 ยกวา 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และมีหนาวางไมตาํ่ กวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทานั้น)

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม.

จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน

ไมซํ้ากับวีซาประเทศอื่นๆที่เคยไดรบ
ั เทานัน
้ หามใสคอนแทคเลนส
ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน

3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษท
ั / รานคา :

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบ

จดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริม
่ งาน
เงินเดือน

โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อ
ประเทศ ไมจําเปนตองระบุชอ
ื่ ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจาก

องคกรหรือบริษท
ั ฯ ทีม
่ ีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรตด
ิ ตออยางชัดเจน เปน
ภาษาอังกฤษ

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการ
บํานาญ

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาทีก
่ ารงาน
เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได แตทงั้ นี้
อยูที่ดุลยพินิจของเจาหนาทีร่ ับยื่นเทานั้น

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ

** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา
จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ชื่อ-นามสกุล ใหถก
ู ตองตามหนาหนังสือ
เดินทาง เทานั้น กรณีไมถก
ู ตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได **

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน
้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว
ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีน
่ ัดยื่นวีซา **

** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบญ
ั ชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษท
ั สามาถ
ใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชยื่นแทนบัญชีสวนตัวได ซึง่ หากมีแตบัญชี
บริษัท เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยืน
่ ได **

5. สําเนาทะเบียนบาน

6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)

7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี)

8. สําเนาสูติบต
ั ร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา
หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง **

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง

ไปตางประเทศ ทีอ
่ อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทัง้ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป

ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป

ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ

ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบต
ุ รอยูในการดูแลของฝายใดฝายหนึง่
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร

** กรณีรบ
ั รองการเงินใหบค
ุ คลในครอบครัว จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น
บิดา , มารดา , บุตร , พี่ , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน

ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองยื่นเอกสารสําคัญดังนี้ **

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน
้ โดย
ระบุชื่อเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถ
 ก
ู รับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
 ูกรับรอง ใหถก
ู ตองตาม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นด
ั ยื่นวีซา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผูถ

หนาหนังสือเดินทาง **

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน
้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว
ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีน
่ ัดยื่นวีซา **

** จําเปนตองใชทั้งผูร ับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตามเงือ
่ นไข
เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได **

** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee และ
Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน **

- เอกสารเพือ
่ อางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบต
ั ร

แผนที่การเดินทาง เพื่อยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรัง่ เศส

สถานที่ : ศูนยยื่นคํารองขอวีซาฝรั่งเศส TLS contact Center อาคารสาธรซิตี้ ทาว
เวอร ชั้น 12

การเดินทาง : โดยรถยนตสว นตัว ที่ตึกสามารถจอดรถได ไมมบ
ี ริการประทับตราที่จอดรถ
: ขนสงสาธารณะ BTS ลงสถานี ชองนนทรี โดยใชทางออกหมายเลข 5 จากนั้น

เดินชิดซายตามทางเดินลอยฟาขามแยกสาธร นราธิวาส ประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง เดิน
ลงโดยใชบันไดทางลงมุง หนาสูถนนสาทร จากนั้นเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบ
อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร อยูทางดานขวามือของทาน

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรั่งเศส

1. ชื่อ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................

2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ...................................................................................
3. วัน - เดือน - ปเกิด ..................................................................................................................

4. เพศ

ชาย

5. สถานภาพสมรส
อยู

หญิง

โสด

สมรส

หยา

หมาย

แยกกัน

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................

7. หมายเลขพาสปอรต .................................................................................................................

วันที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก .............................................................

8. ที่อยูปจจุบัน(ทีพ
่ ักอาศัยอยูจริง) .............................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย .......................

9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................

10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบา น/เกษียณอายุ

กรุณาระบุดว ย .....................................................................................................................................

11. ชื่อสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู .................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ......................

เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล .........................................................................

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผา นมา
ไมเคย

เคยไดรับ

ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ......................

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม

ไมเคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ......................................................................

14. ความรับผิดชอบคาใชจา ยในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร
ตัวผูสมัครเอง

มีผูอน
ื่ ออกคาใชจา ยให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ ..........................

15. ชื่อบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสัมพันธ ..........................
** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด

ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สด
ุ เพื่อ ประโยชนของตัวทานเอง

การพิจารณาอนุมต
ั ิวีซา เปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ทางบริษท
ั เปนเพียงตัวกลางใน
การอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น **

