
 

  
 
 

 

รหสั ZET1903573 
ทัวรยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยียม ฝรัง่เศส  
[เลสโก สี่ดนิแดนแหงรกั]  9 วนั 6 คนื (TG) 
มหาวหิารแฟรงกเฟรต - จัตุรัสโรเมอร - โบสถเซนตนิโคลาส - น้ําพุแหงความยติุธรรม – ศาลาวา
การเมืองแฟรงกเฟรตหลังเกา - มหาวหิารโคโลญ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

วันทีห่นึง่ ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาตแิฟรงกเฟรต ฮาหน เมืองแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมัน (-/-/-) 

20.00 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร D สายการ
บิน Thai Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคาํแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง 

23.40 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตแิฟรงกเฟรต ฮาหน เมืองแฟรงกเฟรต 
ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG920 (เที่ยวบิน
ตรง)  

** ใชเวลาบนิประมาณ 12 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 
 
 
 
 
วันทีส่อง ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาตแิฟรงกเฟรต ฮาหน เมืองแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมัน - เมืองแฟรงก
เฟรต ประเทศเยอรมัน - มหาวหิารแฟรงกเฟรต - จัตรุัสโรเมอร - โบสถเซนตนิ
โคลาส - น้ําพุแหงความยุตธิรรม - ศาลาวาการเมืองแฟรงกเฟรตหลังเกา - 
เมืองโคโลญ - มหาวหิารโคโลญ       (-/-/D) 

05.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟรต ฮาหน เมืองแฟรงกเฟรต 
ประเทศเยอรมัน 
นําทานผานพธิีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 



 

  
 
 

 

นําทานเดินทางสู เมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) เมืองทีต้ั่งอยูบนริมฝم�งแมน้ําไมน 
ประเทศเยอรมัน (Germany) เปนเมืองทีม่ปีระวัตติอเน่ืองอันยาวหลายศตวรรษเคย
เปนสถานที่ซึง่กษตัริยและจกัรพรรดิหลายพระองคเคยใชเปนสถานที่ประกอบพิธี
ราชาภิเษกในปจจุบัน นอกจากน้ี เมอืงแฟรงเฟรตยงัเปนเมืองศูนยกลางของการ
คมนาคมการคาของประเทศเยอรมันและเปนเมืองทีม่คีวามร่ํารวยมากที่สดุในสหภาพ
ยุโรปอีกดวย ผานชม มหาวหิารแฟรงกเฟรต (Frankfurt Cathedral) มหาวิหาร
ศักด์ิสิทธิ์ทีม่ีขนาดใหญที่สุดแหงเมืองแฟรงกเฟรต ถกูสรางขึน้แบบกอธิคในชวง
ศตวรรษที่ 13 ซึง่ในอดีตกาล มหาวิหารแหงน้ียังใชเปนสถานที่ในการเลือกตัง้
ผูปกครองแควนแหงโรมันคริสตจกัร และเปนสัญลักษณแหงศูนยรวมจติใจของชาว
เยอรมันต้ังแตศตวรรษที่ 19 เปนตนมา 

 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู จตัุรัสโรเมอร (Romer Square) เปนหวัใจของเมืองเกาเล็กๆ 
เปนสิ่งกอสรางประวติัศาสตรที่ยงัคงหลงเหลือภายหลงัสงครามโลกคร้ังที่สอง ที่
บริเวณน้ีถูกทิ้งระเบิดจากฝ�ายพันธมติรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 อาคาร
บริเวณน้ีประกอบดวย โบสถเซนตนิโคลาส (Old Nicholas Church) และอาคาร
ยุคกลางลกัษณะกรอบไมซุง งานประตมิากรรมงดงามน้ีช่ือ 
Gerechtigkeitsbrunnen หรือ น้ําพุแหงความยุตธิรรม (Fountain of 
Justice) เปนเทพธดิาแหงความยติุธรรมช่ือจัสทิเตีย (Goddess Justitia) ต้ังอยู
กลางจัตรัุส มอืซายถือตราช่ังแตมือขวาถือดาบ ดูนาเกรงขาม ศาลาวาการเมือง



 

  
 
 

 

แฟรงกเฟรตหลงัเกา (City hall / Rathaus) เปนอาคาร 3 หลงัสรางติดกัน 
ดานหนาของอาคารประกอบดวยรูปปم�นของจกัรพรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์ 4 พระองค 
ตราเคร่ืองหมายของตระกูลขุนนาง และนาฬิกา 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา 
** 
 นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

เมืองสําคญัริมแมน้ําไรน และเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน 
(Germany) ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเปนแหลงผลติ
น้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ  

 นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) เร่ิม
กอสรางต้ังแตป 1248 แตมีปญหาใหตองหยดุพกัการกอสรางไป จึงตองใชเวลากวา
หกรอยปจึงสรางเสร็จสมบูรณ และสรางเสร็จในป 1880 มหาวิหารโคโลญเปนศาสน
สถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลกิ นับเปนวิหารที่ใหญและสงูที่สดุในโลกในสมัยน้ัน 
ลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธกิ เปนหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 
144 เมตร สรางเพื่ออุทศิใหนักบุญปเตอร และพระแมมารี ไดรบัการขึ้นทะเบียนให
เปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1996 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) พิเศษ !! เมนูขาหมูเยอรมัน 
  นําคณะเขาสูที่พัก Wyndham Garden Gummersbach, Cologne, 

Germany หรือเทียบเทา 
 
  
  
 
 
 
 



 

  
 
 

 

วันทีส่าม เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน - ดีไซนเนอร เอาทเลท็ โรมอนด - หมูบานกีธรูน 
ประเทศเนเธอรแลนด - ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมูบานกีธรูน - 
เมืองอัมสเตอรดัม  (B/-/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู ดีไซนเนอร เอาทเล็ท โรมอนด (Designer Outlet 
Roermond) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 นาที) อิสระใหทานเลือกซื้อ
สินคาแบรนดเนมช้ันนําอยางจุใจ อาทิเชน Gucci, Prada, Bally, Burberry, 
Calvin Klein, Guess, Superdry, Nike, Skechers, Diesel, Aemani, 
Clarks, Desigual, Kipling, Levi’s ฯลฯ   

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา  
 

 
 
 
 
   

 
นําทานเดินทางสู หมูบานกีธรูน (Giethoorn) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 
10 นาที) หมูบานในฝนที่ปราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอรแลนด 
(Netherlands) ใชการโดยสารผานทางเรือบนคลองรอบหมูบานเทาน้ัน มีช่ือเสียง
เปนที่รูจักกันดีในฐานะ "เวนิสแหงเนเธอรแลนด (Venice of Netherland) " จาก
การที่เปนหมูบานปราศจากถนน แตตองเดินทางผานคลองซึง่มคีวามยาวราว 7.5 
กิโลเมตร และมีสะพานเช่ือมเพือ่ใชเปนทางเดินติดตอกันภายในหมูบานกวา 180 
สะพาน ซึง่กวาจะมาเปนหมูบานแสนสวยที่เราเห็นอยูทกุวันน้ี ที่น่ีถูกคนพบโดยชาว
เมดิเตอรเรเนียนเมื่อป 1230 ในขณะน้ันมีซากเขาแพะกองอยูเต็มไปหมด จงึไดต้ังช่ือ
วา " เกยเธนฮอรน " ซึง่หมายถงึ เขาแพะ แตเมื่อเวลาผานไปเร่ือยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยน



 

  
 
 

 

จนกลายมาเปน " กีธูรน " ในที่สุด สวนสาเหตุของแมน้ําทัง้หมดซึ่งอยูที่น่ีก็เลาตอกันมา
วา เปนเพราะในอดีตที่น่ีเคยถกูใชเปนเหมอืงขดุถานหินเลนมากอน และรูที่ถกูขุดน้ันก็
กลายมาเปนทางใหน้ําไหลเขามา และคนในสมัยกอนก็ใชสายน้ําเหลาน้ีเปนทางขนสง
ถานหินเลนในที่สุด นําทาน ลองเรอืชมความสวยงามโดยรอบของหมูบานกีธูรน 
(Giethoorn Boat) (ใชเวลาลองเรือประมาณ 30 นาที) ** รอบของการลองเรือ
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีที่เรือไมสามารถลองได ไมวากรณี
ใดก็ตาม เชน สภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย เรือปดใหบริการกะทันหันโดยไม
แจงใหทราบลวงหนา ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไมสามารถคนืคาใชจาย ไมวาสวน
ใดสวนหนึ่งใหกบัทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวทัง้หมด ทั้งน้ีทางบรษัิทจะคํานึงถงึประโยชนของลกูคา เปนสําคญั 
** 

  นําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง) เมืองหลวงของ ประเทศเนเธอรแลนด ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําอัมสเติล (Amstel) 
เร่ิมกอต้ังประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศ
เนเธอรแลนด เปนเมอืงศูนยกลางทางประวัตศิาสตรที่สําคัญแหงหน่ึงของทวีปยุโรป 
โดยเฉพาะชวงคริสตศตวรรษที่ 17 ซึง่เปนชวงยุคทองของเนเธอรแลนด ถึงแมเมือง
อัมสเตอรดัมจะเปนเมืองหลวงของประเทศ แตศนูยกลางของหนวยงานรัฐบาลน้ันอยูที่
เมืองเฮก  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 นําคณะเขาสูที่พัก Hotel Ibis Schiphol Amsterdam Airport, 

Amsterdam, Netherland หรือเทียบเทา 
 
 
 

 
   



 

  
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่ี ่ เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด - ลองเรือหลังคากระจก - สถาบัน

เจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลติเบยีรไฮเนเกน - ยานดัมสแควร - 
อนุสรณสถานแหงชาต ิ- เมืองรอตเทอรดัม - บานลกูเตา ไคกคูมูส - ศาลาวา
การประจําเมืองรอตเทอรดาม - เมืองแอนทเวิรป ประเทศเบลเยียม (B/-/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ลองเรือหลงัคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบานเรือน และ วิถชีีวติความ

เปนอยูของชาวดัตชที่สรางมาต้ังแตศตวรรษที ่17 ระหวางลองเรือผานบานเรือนแพที่
อยูริมคลองทีม่ีอยูมากถึง 2,500 หลัง ผานชมเขตที่เกาแกที่สดุของเมืองอัมสเตอดมั 
ชมตึกรามบานชองทีต้ั่งอยูริมคลองอันมีเอกลกัษณที่สวยงามแปลกตา ซึ่งบานริมคลอง
เหลาน้ีจะมีสวนหนาบานไมกวางมากนัก และสรางตามแบบสถาปตยกรรมสเปนผสม
กับเรอเนสซองสตัวตึกใชอิฐแดงกอแบบไมฉาบปูน ตกแตงเปนภาพปูนปم�นเทพเจากรีก



 

  
 
 

 

อยางสวยงาม และหนาจัว่มีไมยื่นออกมา เพือ่แขวนลอกไวสําหรับขนส่ิงของเขาบาน
ทางหนาตาง เพราะหนาบานแคบและประตูก็เล็ก ดูแปลกตาที่ไมสามารถหาชมที่ใดได 
** กรณีที่เรอืไมสามารถลองได ไมวากรณีใด เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย 
เรือปดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนาทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหนึ่ง ทกุกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจาย
กับตวัแทนแลวทั้งหมด **  

 นําทานเดินทางสู สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี (Diamonds and Jewelry 
Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูชํานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให
เปนอัญมณีที่มคีาที่สดุ มีช่ือเสียงที่สุดในโลก ดวยผลงานทีม่ีช่ือเสียงไปทัว่โลก คือฝมือ
การเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกฎุเพชร “ โคอินอร ” ของสมเด็จพระราชินี 
อลิซาเบธแหงประเทศอังกฤษ ก็เปนผลงานจากที่น่ี นําทาน ถายรูปเปนทีร่ะลกึ กับ 
โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน (Heineken Experience) ตนกําเนิดของเบียรไฮเน
เกนอยูที่เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด กอต้ังขึ้นในป ค.ศ. 1864 ปจจุบันไฮ
เนเกนเปนบริษทัผลติเบียรรายใหญที่สุดอันดับ 3 ของโลก เปนเบียรทีม่ีคุณภาพและ
รสชาติดีที่สุดการันตีดวยรางวัลมากมาย ตอมาโรงงานผลิตเบียรไฮเนเกนไดปดตวัลง 
และถกูดัดแปลงเปนพิพธิภัณฑใหนักทองเที่ยวไดเย่ียมชมแทน โดยภายในจะจดัแสดง
ประวัตต้ัิงแตกอต้ังโรงเบียรแหงน้ีขึ้นมา และจาํหนายของที่ระลึกเกี่ยวกับเบียรไฮเนเกน
ใหเลือกซื้อมากมาย 
นําทานเดินทางสู ยานดัมสแควร (Dam Square) เปนลานกวางขนาดใหญ ทีม่ี
สถานที่สําคัญๆต้ังอยูมากมาย อยางมมุหน่ึงเปนที่ต้ังของโบสถใหมที่สรางขึ้นในตอน
ปลายศตวรรษที่ 14 และผานการบูรณะซอมแซมปรับปรุงจนถงึสรางใหม หลายตอ
หลายคร้ังจนมคีวามสวยงามนาชมอยางที่เห็นในปจจุบัน บริเวณเดียวกัย คือ อนุสรณ
สถานแหงชาต ิ(National Monument) เปนรูปทรงกรวยสขาวสูงประมาณ 70 
ฟุต สรางขึ้นในปค.ศ. 1956 เพื่อเปนอนุสรณแกผูที่เสียชีวติในสงครามโลกคร้ังที ่

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา 
** 



 

  
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู เมืองรอตเทอรดัม (Rotterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง) เปนเมอืงทาทีม่คีวามทันสมัยและสําคัญมากที่สดุของ ประเทศเนเธอรแลนด 
(Netherlands) ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํามาส เปนเมืองทามาตัง้แตโบราณ จนถงึปจจุบันก็
ยังมคีวามสําคัญเปนอยางมากโดยมีสถานทีท่องเที่ยวที่ทันสมัยมากมายให
นักทองเที่ยวไดเที่ยวชม ไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเปน "เมอืงแหงสถาปตยกรรม" 
ปจจุบันเมืองรอตเทอรดัมเปนศูนยกลางการคาโลกในทวีปยุโรป อเมริกา และทวปี
แอฟริกา ทําใหที่น่ีมีระบบการขนสงที่ดี ไมวาจะเปนการขนสงระหวางประเทศหรอื
ภายในประเทศ เชน รถไฟฟ�าใตดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ทีต่องสะอาดและตรงตอ
เวลา 



 

  
 
 

 

นาทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั บานลกูเตา ไคกคูมูส (Kijk kubus The Cubic 
Houses) กลุมอาคารเหลืองขาวทรงลูกเตา 39 หลัง ซึง่ไดรับรางวัลชนะเลิศการ
ออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem  
นาทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั ศาลาวาการประจําเมืองรอตเทอรดาม (City Hall 
of Rotterdam) หน่ึงในอาคารที่เกาแกและสวยงามมากที่สดุของเมืองรอตเทอรดาม 
ที่ใครตางกต็องมาเยือน 
นําทานเดินทางสู เมืองแอนทเวริป (Antwerp) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 
20 นาที) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองบรัสเซลส ของ ประเทศเบลเยียม 
(Belgium) เมอืงแอนทเวิรปเปนที่รูจกักนัวาเปนศูนยกลางการคาเพชรระดบัโลก 
เพชรเกือบ 70% มกีารซ้ือขายกันที่เมอืงแหงน้ี นอกจากน้ียงัโดดเดนทั้งเร่ืองแฟช่ันแนว
อาวอ็ง-การด และสถาปตยกรรมสไตลโกธคิอกีดวย 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 นําคณะเขาสูที่พัก TRYP by Wyndham Antwerp, Antwerp, Belgium 
หรือเทียบเทา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

 
วันทีห่า เมืองแอนทเวริป ประเทศเบลเยียม - ตลาดโกรท มารค - ศาลาวาการเมือง

แอนทเวิรป - โบสถแหงเจาหญงิ - เมืองบรสัเซลส - อะตอมเม่ียม - รูปปم�นเด็ก
นอยยืนปสสาวะ แมนิเกนพิส - จัตรุัสกรองดปลาซ - โบสถจัค เซอร คอรเดน
เบิรก - เมืองบรูจจ ประเทศเบลเย่ียม - จตัรุัสเดอะมารค - หอระฆงั - ศาลาวา
การเมืองบรูจจ - เมืองลีล ประเทศฝรัง่เศส - ถนนคนเดินรูล เดอ บทีธนู   
(B/-/D)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ตลาดโกรท มารค (Grote Markt) ยานธุรกิจการคาสําคัญของ

เมือง สามารถเพลิดเพลินไปกับการชอปปم�งและแวะชิมขนมหวานแสนอรอยรวมทั้งราน
ขายช็อคโกแลตทีม่ีช่ือเสียงมากมาย หรือ เลือกน่ังรับประทานอาหารอรอยๆ ตามดวย
การจบิเบียรชิวๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เปนอีกตัวเลือกทีน่าสนใจไมแพกัน 
นอกจากตลาดแลว ความใหญโตของ ศาลาวาการเมืองแอนทเวริป (City Hall of 
Antwerp) ซึ่งต้ังตระหงานอยูทางทศิตะวันตก ก็เปนส่ิงที่ดึงดูดนักทองเที่ยวได
มากมายเชนกัน เปนสถาปตยกรรมเรเนสซองสที่ผสมผสานสไตลเฟลมิชเขากบัอิตา
เลียนไดอยางลงตัว ผานชม โบสถแหงเจาหญิง (Cathedral of Our Lady) เปน
โบสถสไตลโกธคิขนาดใหญที่สูงที่สดุในประเทศเบลเยียม เปนที่เลื่องลือถงึถึงความ
งดงามทีถ่กูประดับตกแตงอยางวิจติรตระการตา ไมวาจะเปนตัวโบสถ ซุมประตู รูปปم�น 
ทางเดิน เรียกไดวาทกุอยางงดงามไรที่ติ ดานในมีจดัแสดงผลงานศิลปะของปเตอร 
พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซึ่งเปนศิลปนช่ือดัง ชาวแอนทเวิรป รวบรวมใหผู
ช่ืนชอบศิลปะไดชมกันที่โบสถแหงน้ี 
นําทานเดินทางสู เมืองบรสัเซลส (Brussels) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม ต้ังอยูในทวปียุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เปนประเทศ
เกาแกทีม่ีประวัตศิาสตรยาวนานกวา 1,000 ป ประเทศเลก็ๆแสนสวยงาม เหมือนอยู
ในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเปนประเทศที่มคูีบาวสาวนิยมมา
ฮันนีมนูกันมากที่สดุ ดวยตกึรามบานชองและสถาปตยกรรมสําคัญตางๆ เชน มหา



 

  
 
 

 

วิหาร หอระฆัง ซึง่ยงัคงไวดวยความงดงาม วจิิตรแบบศิลปะแบบโกธคิอยางครบถวน 
นอกจากน้ีเมืองบรัสเซลส ยังเปนทีต้ั่งของสถานที่ราชการทีม่ีความสําคัญของสหภาพ
ยุโรป เชน สํานักงานใหญของสหภาพยุโรป และ Nato 

 นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั อะตอมเม่ียม (Atomium) อาคารไฮเทคแหงน้ี มี
ความสูง 330 ฟตุ ประกอบดวยวตุัทรงกลม 9 ลูก แตละลกูมีเสนผาศูนยกลางขนาด 
18 เมตร รวมน้ําหนักเบ็ดเสร็จแลว 2,400 ตัน ใชเวลา 18 เดือน ในการออกแบบ
นานพอๆกับระยะเวลาการสราง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบงเปน จดุชมวิว 
หองอาหาร หองแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางใหบริการดวยลิฟททีว่ากันวาเปน
ลิฟทที่เร็วที่สุดในยุโรป สถานที่แหงน้ีสะทอนถงึความกาวหนาของมวลมนุษยชาติใน
ศตวรรษที่ 20 และการฟم�นฟูเศรษฐกิจโลกหลงัความบอบช้ําจากสงคราม โดยมกีารจัด
งาน เอ็กซโป 1958 เมือ่วันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพื่อแสดงศกัยภาพทาง
เทคโนโลยขีองสหภาพยุโรป 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั รปูปم�นเด็กนอยยืนปสสาวะ แมนิเกนพิส 
(Manneken Pis) รูปปم�นอันเปนสัญลักษณของเมืองน้ี โดยน้ําจากน้ําพุน้ี ชาวเมือง
และชาวตางชาตินิยมด่ืมกันเมื่อมาถงึเมืองบรัสเซลส 
นําทานเดินทางสู จตัุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอยางวา 
จัตุรัสแกรนด พาเลส (Grand Palace) ต้ังอยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เปนสถานที่
ทองเที่ยวอันดับหน่ึงของประเทศเบลเยียม ไดช่ือวามคีวามสวยงามมากที่สดุของยุโรป 
แวดลอมไปดวยอาคารเกาแก สถาปตยกรรมแบบบาร็อค , โกธคิ และ นีโอโกธคิ 
เรียกวาเปนจุดรวมของบรรดาสถาปตยกรรมแนวตางๆ ซ่ึงอาคารสวนใหญน้ันจะสราง
มาต้ังแตสมัยยคุกลาง โดยแตละอาคารที่ลอมรอบจตุัรัสแหงน้ีอยูจะมีความสงูสงางาม
เปนอยางยิง่ อดีตอาคารเหลาน้ีเคยถกูทําลายดวยน้ํามือของทหารฝร่ังเศสที่ใชปนใหญ
ยิงทําลายทิง้ หลงัจากทีก่องทัพฝร่ังเศสพายเเพอยางยับเยินที่สงครามวอเตอรลู โดย 
ไดรบัการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรอื ยูเนสโก 
เม่ือป ค.ศ. 1998 ผานชม อาคารที่เปนจุดทองเที่ยวทีม่คีวามสวยงามและนาสนใจ
อยางที่ โบสถจัค เซอร คอรเดนเบริก (Jacques Sur Coudenberg) ที่สรางมา



 

  
 
 

 

ต้ังแตยคุศตวรรษที่ 18 นอกจากน้ีแลวบริเวณแหงน้ีจะมีการจดังานเทศกาลสําคัญๆ
ตางๆของประเทศเบลเยี่ยมอีกดวย ถอืไดวาเปนศูนยกลางของประเทศเลยกก็ลาวได 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทานเดินทางสู เมืองบรูจจ (Bruges) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 

นาที) ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตัวเมอืงตัง้อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ ทางตอนเหนือของเมืองมีลําน้ําที่ใชในการคมนาคมรอบๆได ทาํใหบรูจจเปน
ที่รูจัก และ ไดรับการขนาดนามวา "เมืองมรดกโลกเกาแกสลีูกกวาด (World 
Heritage City, Candy Color) หรือ เวนิสเหนือ (Venice of North)" ศูนย
ประวัตศิาสตรของเมอืง ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 2000 



 

  
 
 

 

 นําทาน ผานชม จัตรุัสเดอะมารค (The Markt Square) ต้ังอยูใจกลางเมือง มีทัง้
อาคารหนาจัว่สีสดสวยงาม หอระฆังสูงลิว่ รานคามากมาย ทําใหดคึูกคกัอยู
ตลอดเวลา ตรงกลางจตุรัสมอีนุสาวรียของฮีโรสองคนคือ Pieter de Coninck และ 
Jan Breydel ทั้งคูเคยเปนแคพอคาธรรมดาๆ แตวาไดลกุขึ้นมาตอตานการปกครอง
ของดยกุแหงเบอรกนัดีไดสําเร็จ ชาวเมอืงจงึรวมกันสรางอนุสาวรียไวเปนที่ระลกึถึง
อิสรภาพชวงสั้นๆของเมอืงบรูชไว ผานชม หอระฆงั (Belfry of Bruges) หอคอย
สูงเดนกลางจัตรัุสบรูชแหงน้ีมคีวามสูงถงึ 83 เมตร เปนสัญลักษณแหงอํานาจและ
อิสรภาพของชาวบรูชในชวงยคุกลาง บนหอคอยเปนที่เกบ็ระฆังมากถึง 57 ใบ ระฆัง
ใบที่มช่ืีอเสียงที่สดุมีช่ือวา Victory Bell มีขนาดกวาง 2 เมตร หนักประมาณหกตัน 
และ ยงัเปนทีต้ั่งของ ศาลาวาการเมืองบรูจจ (Town Hall of Bruges) ตัวอาคาร
มีการตกแตงอยางหรหูรา เพราะวาในอดีตเมอืงน้ีทาํมาคาขายคลอง ตวัอาคารสราง
ดวยสไตลโกธคิอันแข็งแกรง ปจจุบันที่น่ีก็ยงัทาํหนาที่เปนศาลาวาการเมืองของเมือง
สวยแหงน้ีอยู บริเวณรอบๆตวัจตุรัสยังประกอบไปดวยอาคารทีต่กแตงอยางสวยงาม
ไมแพจตุรัสมารค ที่น่ีมักจะใชเปนสถานที่จัดงานสําคญัตางๆของเมืองบรูช มรีานคา
จําหนายสินคาพื้นเมอืงมากมาย โดยเฉพาะรานขายผาลูกไมทีม่ีช่ือเสียงของเมือง 
นําทานเดินทางสู เมืองลลี (Lille) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เปนเมือง
หลวงของแควนนอร ปาดกาแล ต้ังอยูทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ ประเทศฝรัง่เศส 
(France) ติดกับชายแดนประเทศเบลเยี่ยมและใกลกับชายแดนประเทศอังกฤษ เมือง
หลวงแหงน้ีจึงมกีลิ่นอายของอังกฤษผสมเบลเยี่ยม นอกจากน้ันยงัถูกจดัอันดับใหเปน
เมืองหลวงขนาดใหญที่สุดอันดับที่ 4 ของประเทศฝร่ังเศส รองลงมาจากปารีส ลียง
และมารแซรเอกลกัษณอันสวยงามและโดดเดนของเมืองลีล คือเสนหของบานเรือน
แบบเกา โบสถทีม่กีารตกแตงอยางสวยงาม และที่น่ียังโดดเดนในเร่ืองศิลปะรวมสมัย
ดวยสถาปตยกรรมแบบโบซารหรือวิจิตรศิลป� 
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน (Rue de Bethune) เปนถนนคนเดิน
พิเศษทีต้ั่งอยูในใจกลางเมอืง อันเปนถนนชอปปم�งหลกัของเมืองลีล มีประวติัอัน
ยาวนาน โดยเร่ิมเปดตัวตัง้แตในป ค.ศ. 1608 สินคาที่น่ีลวนมีแตสินคานาสนใจ โดย



 

  
 
 

 

สวนใหญจะเปนเสื้อผาและสินคาแนวสตรีทเกๆ  เทหๆ  สินคาแฮนดเมคแบรนดทองถิ่น 
สินคาศิลปะอารตๆ ของทีร่ะลกึและของฝากรวมไปถงึโปสการด นอกจากสินคาทีว่าง
เรียงรายสองฝم�งถนนแลว ยงัประปรายไปดวยดนตรีและการโชวผลงานตางๆ ของ
ศิลปนอิสระใหไดชมกันในบางคร้ังดวย อีกทั้งยังมรีานอาหารและรานคาหลายรานที่
เปดใหบริการดวยเชนกัน 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 นําคณะเขาสูที่พัก Holiday Inn Lille - Ouest Englos, Lille, France 
หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันทีห่ก เมืองลลี - เมืองปารีส - ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมปลอดภาษ ีกลานเดอควดี - 

พระราชวังแวรซายส - ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเลท็   (B/L/-)  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

  
 
 

 

นําทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 40 นาที) 
เมืองหลวงของ ประเทศฝร่ังเศส เมืองทีม่มีนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 
ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปจจุบันเมอืงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง 
การศึกษา ความบันเทงิ สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหเมืองปารีสเปนหน่ึง
ในเมืองที่สําคัญที่สดุแหงหน่ึงของโลกหรือเมืองที่ใครก็ตางใฝ�ฝนถงึ 
นําทานเดินทางสู ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมปลอดภาษี กลานเดอควีด (Grain De 
Cuir Shop) ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมช้ันนําราคาถกู อาทิเชน Rimowa, 
Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, Coach, Lancel, 
Karl Lagerfeld, Lacoste, Guess 

กลางวัน  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

นําทาน เขาชม พระราชวงัแวรซายส (Palace of Versailles) สรางขึ้นตามพระ
ราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 หากจะเรียกพระราชวงัแหงน้ีวาสมบูรณแบบที่สุด
ในโลกกค็งไมผดินัก เน่ืองจากถกูสรางขึ้นดวยหินออนสีขาวทั้งภายในและภายนอก
ตกแตงอยางวิจติรอลงัการ ทั้งจติรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ที่
ใชเงินมากมากมายมหาศาลในการสราง นําทานเขาชม หองตางๆภายในพระราชวงั 
เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง, ทองพระโรงทีต่กแตงอยางวิจติรบรรจง, หองอพอล
โล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร เปนหองที่พระยาโกษาธิบดี 
(ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา เคยเขาถวายสาสนตอ
พระเจาหลุยสที่ 14 แหงประเทศฝร่ังเศสคร้ังในอดีตกาล อีกทัง้ยงัเปนหองที่ใชสําหรับ
จัดงานเลีย้งและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16 ชม
หองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดิน
โปเลียนที่ย่ิงใหญ, หองวีนัสสําหรับเหลาคณะราชทตูที่เดินทางมาไดพกักอนเขาเฝ�า 
รวมทัง้ยังเคยเปนทีพ่ักของราชทตูสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา 
สิ่งที่ทําใหหองน้ีแตกตางจากหองอ่ืนๆคือบนเพดานมภีาพเขียนที่แสนงดงามทรงคุณคา 
และหองไดอานาสําหรับพกัผอนหลงัพิธีสําคัญๆ ผนังทัง้สองดานจะเต็มไปดวย
ภาพวาดเทพีไดอานาทีข่นานนามวา “เทพแีหงการลาสัตว” เปนตน อีกสวนหน่ึงที่
มองขามไมไดน่ันคือ สวนแวรซายส ที่ถอืวายิ่งใหญและงดงาม ผลงานช้ินเอกของนัก
แตงสวนช่ือดงัทัว่โลกนามวา “เลอโนทด” มีพืน้ที่ถงึ 14,820 เอเคอร มีแมกระทัง่
ทะเลสาบจําลอง มีรูปปم�นของสตัวนานาชนิดและเทพเจากรีกตามจุดตางๆ และยงัมี
สวนดอกไมที่จะผันเปล่ียนไปตามแตละฤดูกาล จึงทาํใหการมาเยือนยังพระราชวงัแวร
ซายจึงเปรียบเสมือนการมาเยือนยงั “วิมานแหงจักรพรรดิ” ที่นับเปนมรดกโลก
ตะวันตกโดยแทจริง ไดรบัการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1979 ** รอบของการเขาชมอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม 
ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกบัทาน



 

  
 
 

 

ไดทกุกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทัง้น้ี
ทางบรษัิทจะคํานงึถึงประโยชนของลกูคา 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 และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหทานเลือกซื้อ
สินคาตามอัธยาศัย 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Hotel Ibis Styles Paris CDG Airport Roissy, 
Paris, France หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

วันที่เจ็ด เมืองปารสี - ลองเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล - หอไอเฟล - จัตุรสัทรอคคาเดโร - 
ลานประวตัิศาสตร หรือ จัตุรสัคองคอรด - ถนนช็อง เซลีเซ - จตัุรสัชารล เดอ 
โกล - ประตชัูยนโปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟ�เดอเลตวล - สะพานอเล็กซาน
เดอรที ่3 - โรงอุปรากรปาแลการนีเย - ยานเลอ มาเรส - มหาวหิาร ซาเคร 
เกอร - สวนและพระราชวงัลกุซ็องบรู - พิพิธภัณฑลูฟร - หางแกลเลอรี่ ลาฟา
แยตต   (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ลองเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล (Bateaux Mouches River Cruise) ที่
ไหลผานใจกลางเมอืงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของ
อาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ําแซน เปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ ** 
รอบของการลองเรืออาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถ
ลองเรือได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ไมสามารถคนืคาใชจาย ไม
วาสวนใดสวนหนึง่ใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวทัง้หมด ทั้งน้ีทางบรษัิทจะคํานึงถงึประโยชนของลกูคา เปนสําคญั 
** 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณที่โดดเดนสูง
ตระหงานคูเมอืงปารีส ดวยความสงูถงึ 1,063 ฟุต หรือสูงเทากับตึก 81 ช้ัน สรางขึ้น
ในป ค.ศ. 1889 ที่บริเวณ จตัุรสัทรอคคาเดโร (Trocadéro) สรางขึ้นเพือ่ใชเปน
สัญลักษณของงานแสดงสินคาโลก ในป ค.ศ. 1889 (Exposition universelle de 
Paris de 1889) เพื่อแสดงถงึความยิง่ใหญของประเทศฝร่ังเศส ความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยี วทิยาศาสตร และความสวยทางศิลปะสถาปตยกรรม หอคอยสูงงดงาม
แหงน้ีเปนดาวเดนที่สรางความประทับใจแกผูรวมงาน ซึง่ตอมาไดรูจักในนามหอไอเฟล
และกลายมาเปนสัญลักษณของเมืองปารีส  
นําทาน ผานชม โดยรอบเมอืงปารีสเร่ิมจาก ลานประวตัิศาสตร หรือ จัตุรสั
คองคอรด (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอัง
ตัวเนต ถกูตดัสินประหารชีวติโดยกิโยตินในสมัยปฏวิติัฝร่ังเศส  



 

  
 
 

 

นําทานเดินทางสู ถนนช็อง เซลีเซ (Champs Elysees) ต้ังอยูเขตที่ 8 ของเมอืง
ปารีส เปนหน่ึงในถนนทีม่ีช่ือเสียงโดงดงัในประเทศฝร่ังเศส สวรรคของนักชอปปم�ง ยาน
ศูนยการคาระดับพรีเมียม แหลงรวมสินคาแบรนดดังระดับโลกทกุแบรนด รานอาหารที่
ม ี
ความหรูหราและอีกมากมายที่สรางความต่ืนตาตื่นใจตลอดสองขางทาง ถอืวาเปนยาน
ธุรกิจที่สําคัญของเมืองปารีส ยานการคาทีม่ีคาเชาที่แพงที่สุดในโลก คาเชาประมาณ 
1.5 ลานดอลลารสหรัฐตอปตอเน้ือทีป่ระมาณ 93 ตารางเมตรเทาน้ันและยังถกูจดั
อันดับใหเปนถนนที่สวยที่สุดในโลก คําวา "ช็อง เซลีเซ" มาจากคําวา “ทุงเอลิเซียม” 
จากเทพปกรณัมกรีกในภาษาฝร่ังเศส ในอดตีเคยเปนทองทุงและสวนธรรมดาในเมือง
ปารีสเทาน้ัน เมือ่ป ค.ศ.1616 พระราชินี มารี เดอ เมดิชิ ทรงมพีระประสงคในการ
ขยายพื้นที่ของสวนหยอมในพระราชวังตุยเลอรี ใหกวางออกไปมีความประสงคให
ออกแบบเปนถนนทีม่ตีนเกาลัดขนาดใหญต้ังอยูระหวางสองขางทางมากถึง 588 ตน 
ซึ่งตอมาในป ค.ศ. 1724 ถนนช็อง เซลีเซ ถกูตัดเสนทางใหเช่ือมตอกับ จตัุรสัชารล 
เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรือเปนทีรู่จักกันในนาม "จตุัรัสแหง
ดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยูทางทศิตะวันตกของถนนช็อง เซลีเซ ประตูชัยแหง
น้ีสรางขึ้นเพื่อเปนการสดุดีวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะ
อยางยิง่ในสงครามนโปเลียน และในปจจุบันยังเปนสุสานของทหารนิรนามอีกดวย 
ประตูชัยน้ีเปนสวนหน่ึงของ "แกนกลางอันเกาแก" (L'Axe historique) ซึง่เปนถนน
เสนตรงจากสวนพพิิธภัณฑลูฟวรไปยังชานเมอืงปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ใน
ป พ.ศ. 2349 โดยมียวุชนเปลือยชาวฝรัง่เศสกําลงัตอสูกับทหารเยอรมัน เต็มไปดวย
เคราและใสเกราะเปนสัญลักษณเพ่ือเปนการปลุกใจ และเปนอนุสรณสถานจนกระทัง่
สงครามโลกคร้ังที ่1 สัญลกัษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาสเตอร
ลิทซ ในป 1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ. 1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ. 1836 ที่
มี ประตูชัยนโปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟ�เดอเลตวล (Arc de triomphe de 
l'Étoile) หรือที่รูจกักันในช่ือ ประตชัูยแหงประเทศฝร่ังเศส เปนอนุสรณสถานที่สําคัญ
ในเมืองปารีส ตัง้อยู  



 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน ผานชม สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 (Pont Alexandre-III Bridge) เปน
สะพานโคงพาดผานแมน้ําแซน เช่ือมตอทัง้สองฝم�งแมน้ําดานฝم�งหอไอเฟลกับฝم�งช็อง เซ
ลีเซเขาดวยกัน โดยไดถกูกลาวขานวาเปนสะพานที่ประดับประดาไปดวยงานศิลปะช้ัน
เลิศ และหรูหราที่สดุในเมอืงปารีส โดยในปจจุบันไดขึน้ทะเบียนเปนอนุสรณสถานทาง
ประวัตศิาสตรแหงประเทศฝร่ังเศส 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั โรงอปุรากรปาแลการนีเย (Palais Garnier) 
หรือที่เรียกกันวา โรงอุปรากรแหงเมืองปารีส ถือเปนผลงานสถาปตยกรรมแบบฟم�นฟสู
สไตลบาโรกที่เปนช้ินเอกในยคุปลายทศวรรษที่ 18 การตกแตงแมจะใหความรูสึก
หรูหรา หากก็แฝงไวดวยบรรยากาศภายในมคีวามลึกลับนาคนหาเสมือนหลงเขามาใน
บทประพันธเร่ือง Phantom of the Opera ปจจุบันยังคงมกีารแสดงบัลเลตหรือ
โอเปราอยู  



 

  
 
 

 

นําทานเดินทางสู ยานเลอ มาเรส (Le Marais) ที่ไดรับการเรียกขานวาเปนยานที่
เกาแกที่สดุในเมอืงปารีส ตามทองถนนและอาคารบานเรือนในละแวกน้ียังคงให
ความรูสึกเสมือนฝร่ังเศสในยุคกลาง แมจะยังคงบรรยากาศและความเกาแกไวอยาง
ครบถวน หากกม็กีารผสมผสานความเจริญไวอยาลงตัว ไมวาจะเปน รานอาหาร
ฝร่ังเศสแบบด้ังเดมิ รานเบเกอร่ีโฮมเมดตกแตงสวยงามนารัก รานแฟช่ันนําสมัย ราน
ขายของแนวโบราณสําหรับนักสะสม ที่สําคญัยังสามารถเดนิจากถนนเสนน้ีเพือ่
เดินทางไปเที่ยวชมหอศิลป� พิพธิภัณฑมากมาย  
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั มหาวหิาร ซาเคร เกอร (The Basilica of the 
Sacred Heart of Paris) หรือที่รูจกักันในนาม มหาวิหารพระหฤทัยแหงมงมาทร 
ต้ังอยูในยานมงมาทร (Montmartre) บนยอดเขาที่สูงที่สดุของเมืองปารีส ถึงจะ
เรียกวามหาวิหารหากแตลกัษณะคลายกบัปราสาทอันโออาสขีาวมากกวา อีกทั้ง
รูปแบบสถาปตยกรรมการสรางแบบโรมนั ไบแซนไทน ทีดู่วิจิตรบรรจงและมี
เอกลักษณแตกตางจากสิง่กอสรางอ่ืนๆในยคุเดียวกัน ที่นอกจากจะเปนสถานที
ทองเที่ยวหลกัๆของเมอืงปารีสแลว ยงันับเปนอนุสาวรียของทัง้การเมืองและ
วัฒนธรรม โดยความขาวที่เห็นเกิดจากวัสดุกอสรางที่ทําจากหินปูนประเภททราเวอร
ทีนที่ทําใหคงความขาวไดอยางยาวนานและยงัทนตอภมูอิากาศตางๆไดอยางดี ภายใน
หองโถงใหญถือวาเปนอีกหน่ึงจุดไฮไลทของทีน่ี่ ซึ่งเปนภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคที่
ใหญที่สุดของฝร่ังเศส รวมไปถงึดานบนสุดทีม่ลีักษณะเปนโมที่ เปนจดชมววิที่สวย
ที่สุดแหงหน่ึงของเมอืงปารีส  
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

นําทาน เขาชม สวนและพระราชวงัลกุซ็องบูร (Jardin du Luxembourg) หรือที่
รูจักกันในช่ือฝร่ังเศสวา ชารแดง ดู ลกุซ็องบูร เปนสวนทีม่ีขนาดใหญเปนอันดับทีส่อง
ของเมืองปารีส ภายในเปนทีต้ั่งของพระราชวังลุกช็องบูรที่สวยงามมีพื้นทีก่วางถงึ  61 
เอเคอร ชาวเมอืงสวนมากมกัจะมาใชเวลาวันหยุดในการทํากิจกรรมครอบครัว ปกนิก 
ผักผอน ไปจนถงึถงึการอาบแดด นอกจากความรมร่ืนของตนไมจํานวนมากแลวยังมี
การประดับประดาดวยรูปประติมากรรมกวา 106 ช้ิน ** รอบของการเขาชมอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม 
ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกบัทาน
ไดทกุกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทัง้น้ี
ทางบรษัิทจะคํานงึถึงประโยชนของลกูคา เปนสําคัญ ** 
นําทาน ผานชม พิพิธภณัฑลฟูร (Louvre Museum) พพิิธภัณฑทางศิลปะที่มี
ช่ือเสียง เกาแกที่สดุแหงหน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเปนพระราชวงัหลวง แต
ปจจุบันเปนสถานที่ทีจ่ดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปน
จํานวนมาก กวา 35,000 ช้ิน เชน ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin 
and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโดงดงัของลีโอ
นารโด ดาวินชี, รูปปم�น The Victory of Samothrace หรือ รูปปم�นเทพวนัีส 
(Venus de Milo) มทีั้งรูปปم�นสฟงซ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือรองรอยอารย
ธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเปน
รูปทรงพีระมิดที่สรางขึ้นจากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยมที่นักทองเที่ยวตองไปถายรูป
เปนที่ระลกึ และเปนฉากทีม่ีอยูในภาพยนตรเร่ือง The Da Vinci Code ซึง่
พิพิธภัณฑลูฟร นอกจากจะมีการต้ังแสดงงานศิลปะถาวรแลว ยงัมีนิทรรศการช่ัวคราว
ตางๆ การแสดงภาพยนตร และคอนเสิรต ทําใหพิพิธภัณฑลูฟรเปนสถานทีม่ี
นักทองเที่ยวมาเยือนปละเกอืบ 10 ลานคน  
นําทานเดินทางสู หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) สวรรคของ
นักชอปปم�งสินคาแบรนดเนมช้ันนํารุนใหมลาสดุ New Collection !! จากทัว่ทกุมมุ
โลก รวบรวมอยูในหางสรรพสินคาใหญใจกลางเมืองปารีสแหงน้ี หรือทานสามารถ



 

  
 
 

 

เลือกซื้อสินคาของสวิสฯจากราน Bucherer รานดังของประเทศสวติเซอรแลนด ทีม่ี
สาขาเปดอยูใจกลางเมอืงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง
, มดีพบั, นาฬิกายี่หอดงั อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน  

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัรให
คําแนะนํา ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก Hotel Ibis Styles Paris CDG Airport Roissy, 
Paris, France หรือเทียบเทา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

วันทีแ่ปด เมืองปารสี - ทาอากาศยานนานาชาติปารสี ชาลสเดอโกล เมืองปารสี ประเทศ
ฝรั่งเศส - ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตปิารีส ชาลสเดอโกล เมืองปารีส 
ประเทศฝรัง่เศส เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการ
เลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษ ีหรือ รานอาหาร 

12.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG931 (เที่ยวบินตรง)  

** ใชเวลาบนิประมาณ 11 ช่ัวโมง บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 
วันที่เกา  ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-) 
06.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพและความประทับใจ 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี
เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 
ตั๋ว 

13 - 21 กุมภาพันธ 
2563 

13FEB TG920 BKK-
FRA 23.40-05.55+1 
20FEB TG931 CDG-
BKK 12.30-06.00+1 

49,999 49,999 49,999 12,999 35,999 

10 - 18 มีนาคม 
2563 

10MAR TG920 
BKK-FRA 23.40-
05.55+1 
17MAR TG931 

49,999 49,999 49,999 12,999 35,999 



 

  
 
 

 

CDG-BKK 12.30-
06.00+1 

02 - 10 มิถุนายน 
2563 
(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯ
พระราชินี) 

02JUN TG920 BKK-
FRA 23.45-06.15+1 
09JUN TG931 CDG-
BKK 13.40-05.55+1 

52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

16 - 24 มิถุนายน 
2563 

16JUN TG920 BKK-
FRA 23.45-06.15+1 
23JUN TG931 CDG-
BKK 13.40-05.55+1 

52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาทปิคนขับรถ หัวหนาทัวร และมคัคุเทศกทองถิ่น (หากมี) ** 
 
** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศฝร่ังเศส ทานละ ประมาณ 
3,500 บาท 
สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลาพจิารณา
อยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจาํนวนของ
ผูสมคัรในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสอืเดินทางเพื่อ
เดินทางได ไมวากรณีใดกต็าม (ดึงเลมออกมาใชระหวางกระบวนการพิจารณา) หากจําเปน 
สถานทตูอาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของทาน และ สงหนังสอืเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วนัทําการ 
เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวีซา
คร้ังใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี และ หากทานใหทางบริษัท
ดําเนินการขอวีซาให รวมไปถงึ กรณีทีท่านขอเอกสารจากทางบริษทัไปเพื่อดําเนินการขอวีซาดวย
ตนเอง และทานไดรับวีซาเรียบรอย ทานจะไมสามารถยกเลิกทัวรไดทุกกรณี ไมวาระยะเวลา
คงเหลือ จะมากกวา 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม ** 
 



 

  
 
 

 

** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท 
** 
 
** หากทานทีต่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เคร่ืองบิน , รถทวัร , รถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
** อัตราคาบริการน้ี จาํเปนตองมผีูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ีผูเดินทาง
ไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพือ่ใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) ** 
 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อใดมื้อหน่ึง ทางบริษทัขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหาร
สวนตัวของทานมาเพิม่เติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัดเร่ืองของ
วัตถดิุบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจดัใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผดัผกั ขาวผดั และ บะหมี่กึง่
สําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีทีท่านมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระ
คาใชจายเพิม่เตมิในสวนน้ีดวยตนเอง **  
 
** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปดทาํการในวันอาทิตย หากมีโปรแกรมที่
สถานทีดั่งกลาวตรงกับวนัอาทิตย ทางบริษัทอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความ
เหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปล่ียนได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
คืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใดเปนการทดแทนไดทกุกรณี เน่ืองจากเงือ่นไขของบัตรโดยสาร และ 
ชวงวันเดินทางที่จะตองเปนไปตามกําหนดการเทาน้ัน ** 
 
** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพือ่เขาถึงสถานที่บางจุด และ 
อาจเปนระยะทางทีค่อนขางไกลจากจดุที่รถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย และ 



 

  
 
 

 

อุปกรณ เชน รองเทาที่สามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสาํหรับการเดินทาง เพือ่ประโยชน
สูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถงึผูเดินทางสงูอายุ และ ผูโดยสารที่ใชรถเข็น ทานจําเปนจะตองมผีูรวม
เดินทางดวย เพื่อคอยดูแลเปนพิเศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทานอาจไมสามารถเขาชมได ไมวากรณี
ใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใดเปนการทดแทนไดทกุ
กรณี ** 
 
** ทางบริษทัขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยดั (Economy Class) ไมสามารถ
เล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงทีม่ ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Thai Airways 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 
30 ก.ก. (แตละช้ิน ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 ก.ก.)  
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พกัหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมหีองพกั 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ทีท่ําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมทีพ่ัก
ไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคาํนึงถงึ
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชดัเจน เชน ถายรูป
เปนที่ระลกึ หรือ ผานชม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกคร้ัง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนไดตามความ
เหมาะสม โดยคาํนึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

  
 
 

 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพิม่เพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิม่นอกเหนือ
รายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการจากหัวหนา
ทัวรกอนการใชบริการทกุคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 คาทิปคนขับรถ ทานละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 27 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 6 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทปิรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 54 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 1,890 บาท (THB) รวมไปถึงเดก็อายุมากกวา 2 ป ยกเวน เดก็อายุไมถงึ 2 ป ณ 
วันเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบรกิารย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส ทานละ ประมาณ 3,500 
บาท ขึ้นอยูกบัอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะ
คาธรรมเนียมวซีาและคาบริการสวนน้ีขอความกรณุาลูกคาผูเดนิทางถือไปจายในวนัทีย่ื่น
เอกสาร สแกนน้ิว กับเจาหนาที่ของบรษัิท โดยทางบรษัิทจะมีเจาหนาที่ไปดแูล และ อํานวย
ความสะดวกในวันน้ัน) 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบรกิาร 
1. นักทองเที่ยว กรณุาทาํการจองลวงหนาอยางนอย 60 วนั กอนการเดินทาง พรอมชําระเงิน

มัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 
กรุณาระเงินมดัจาํ สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลกิ



 

  
 
 

 

อัตโนมติัทันท ีหากยงัไมไดรับยอดเงินมดัจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทานมคีวามประสงคจะ
เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คทีว่างและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณีทีค่ณะเต็ม มี
คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลกูคารายถดัไป เปนไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ที่ทาํรายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมท่ีีน่ังราคา
พิเศษจํานวนจํากดั 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกาํหนด ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถกูปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆกต็าม รวมทั้ง 
กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวซีา รอนัดสัมภาษณวซีา ทีท่ําใหทางบริษทัไมไดรับเงินตาม
เวลาทีก่ําหนดไมวากรณีใดๆกต็าม คือ กอนวนัเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถอืวานักทองเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ันๆทันท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทั เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมา
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง เพือ่ลงนาม
ดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลกัฐาน ไดแก ใบเรียกเกบ็เงนิ หลักฐานการชําระเงนิคาบริการตางๆทัง้หมด 



 

  
 
 

 

พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมดุบัญชี
ธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป กอนการเดนิทาง คืนคาใชจายทัง้หมด ** กรณีวนัเดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวนัหนึง่ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการ
เดินทางไมนอยกวา 55 วนั ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีที่มีคาใชจายตามจรงิมากกวากําหนด ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองจากการจดัเตรียม 
การจดัการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ีผู
เดินทางไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิ เล่ือน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มวีี
ซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่จากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได ทางบริษทัยินดีที่จะ
ใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทตู กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด โดยคาํนึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบตัรโดยสารบางสวน 



 

  
 
 

 

สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จาํเปนไปตามกระบวนการของสายการ
บิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมทีพั่ก ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทาํใหหองพกัแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพกัคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพกัแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกนั และบางโรงแรม
อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน ซึง่ถาตองการเขาพกั 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กบั 1 
เตียงพบัเสริม หรือ อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพกั เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) 
และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาบริการเพิม่ตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเทีย่วหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภูมต่ํิา  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากกวากาํหนด 

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายทีพ่ักเปนเมืองใกลเคียงเปน
การทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองที่มขีนาดกะทัดรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ

ทุกทาน  



 

  
 
 

 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย (ไม
รวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทัง้น้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมคัรในแตละชวงเปนสําคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ
กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทานั้น หากทานไม
สะดวกมาดาํเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมคีวามจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพือ่กิจธุระ
สวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึง่อาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทาํให
ใหมผีลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทตู) ทาน
จําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ต้ังแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมดัจาํ พรอมแจงวนั 
และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกครัง้ หากมคิีวยื่นวาง
ชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณี
พิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถ
เลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกต ิ 

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษน้ีได ไดแก อังกฤษ อติาล ีฝรัง่เศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบรกิารของแตละประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีทีท่านไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จาํเปนตองยื่นกอน หรือ หลงัคณะ เพราะตองใช
หนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเร่ิมดาํเนินการจดัเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆกต็าม ทานจาํเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทัง้หมด เชน 
คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนกาํหนด แตวีซายงัไมดําเนินการ หรือ วซีายัง
ไมไดรับการอนุมติั (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวีซาหลงัคณะ และ
หรือ กรณีทีท่านตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยูระหวางการขาย ยัง



 

  
 
 

 

ไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทตูตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง 
(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทองเที่ยวภาษาอังกฤษ 
(Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายที่สุดคณะไมสามารถ
เดินทางได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชยคาเสียหายใหกบัทาน
ไมวาสวนใดสวนหน่ึงทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทัว่ไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทติย 
ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมคัรในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดกูาลทองเที่ยว ทีม่ีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากทีผู่สมคัรไดทาํการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมคัรทาํการยืม
หนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น 
ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพือ่เดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีทีต่องการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสอื
เดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทตูปฏิเสธวีซา และ ทาน
จําเปนตองสมคัรเขาไปใหม น่ันหมายถงึจะตองชําระคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมทัง้หมด 
โดยคํานึงถงึระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 คร้ัง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยงัมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนตามวตัถุประสงคทีว่ีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทางทองเที่ยวกบั
คณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถกูใชมาแลวตามเงือ่นไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจาก
ประเทศใด จะตองพาํนักประเทศน้ันๆมากที่สดุ มากอนแลวอยางนอยหน่ึงคร้ัง หากไมเปนไป
ตามเงือ่นไขและลูกคายนืยันเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความ
เสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทกุกรณี เชน กรณีถกูปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมอืง 
หรือ ถกูสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่านมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายคร้ัง และยงัไมหมดอายุ จาํเปน
จะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสอืเดินทางเลมปจจบัุนทีม่ีอายุ
คงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลบั รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมติัโดยระบุวันที่สามารถ



 

  
 
 

 

พํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยูกบัประเทศ
ปลายทางอีกคร้ัง กรุณาสงหนาวีซาและหนาทีม่ีการประทบัตราเขาประเทศมาแลวใหกับ
เจาหนาทีต่รวจสอบเพื่อความถกูตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลกูคายืนยันเดินทาง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผดิชอบเกี่ยวกบัความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุก
กรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลอืไม
เพียงพอ กรณีถกูปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลบัจากประเทศปลายทาง เปน
ตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรอืใหขอมูลเท็จแกสถานทตูฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธวซีา สถานทตูฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียม การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทตูฯ อาจถกูระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทตูฯ ไมมีนโยบายใน
การคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทาน
ใหความรวมมอืในสวนน้ีเพือ่ใหการยืน่คํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของเจาหนาที่สถานทตูเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทัง้สิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิท์างการทตูคุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบตุรเดินทางไป
ตางประเทศทีอ่อกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบดิา
และมารดา หยาราง , ใบสาํคญัการหยา กรณศีูนยรบัย่ืนคํารองขอวีซา หรือ สถานทูต
ตองการ เอกสารทีแ่ปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรบัการรับรอง (มีตราประทบั) จาก
กรมการกงสลุเทาน้ัน ซึง่จะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี 
จําเปนทีสุ่ด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบรูณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน 
เดินทางกับมารดา และ บดิาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี ลูกคาจําเปนตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทาน



 

  
 
 

 

ได แตหากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจําเปนตองมีตราประทบั) ทางบริษทัยินดอีํานวย
ความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลกูคาที่จองเฉพาะทวัรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซือ้ต๋ัวเคร่ืองบิน
แยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลกัฐานการจอง ต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ 
ที่ทานพาํนักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกนัการเดินทางใหครอบคลมุวันที่ทานเดินทาง ไป และ 
กลับ เพือ่ใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทกุกรณีไมวากรณีใดก็
ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดย
ทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมคีาใชจายเพิม่เตมิเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่น
ขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึง
ดวยตนเองทัง้หมดไมวากรณีไดกต็าม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อย่ืนขอวีซา ทานไม
สามารถยื่นขอได ไมวากรณใดกต็าม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะ
เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีทีท่านมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยงักลุมประเทศเชงเกนตอจากคณะน้ี และ ทานมี
ความประสงคขอวีซาเชงเกนใหครอบคลมุวันเดินทางในทริปสดุทาย ทานจาํเปนตองแจงกับ
เจาหนาที่ใหทราบต้ังแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถงึแผนกวีซาที่ชวยอํานวยความสะดวก
ใหกับทานอีกคร้ัง กอนต้ังแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ต๋ัว
เคร่ืองบิน จาํเปนจะตองเรียบรอยโดยสมบูรณต้ังแตขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียมกรอก
แบบฟอรมใหถกูตอง ครอบคลมุ และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิว
นัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรบัเงื่อนไข (ขอ 3) และ หากมคีาใชจาย
เพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจาํเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพิม่เตมิสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทัง้หมดไมวากรณีไดกต็าม รวมไปถึง
กรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณีใดกต็าม ทาํใหทานตอง
ยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลกิทัง้หมด 

 
 
 



 

  
 
 

 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกทีน่ั่งบนเคร่ืองบินทกุกรณี แตทางบริษทัจะพยายามใหมากที่สดุ ให
ลูกคาผูเดินทางทีม่าดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สดุเทาที่จะสามารถทําได 

2. กรณีทีท่านเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง 
กรณีทีแ่จงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมคีาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมทีต่องการ 
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเคร่ืองแตกตางกัน ขอใหทานทาํ
ความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินทีก่ําลงัใหบริการทานอยู 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน่ๆ ทัว่ไป ทีท่านควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) 

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสน้ํีาเงินเขม) หนังสือเดินทางทตู 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมติัของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทัง้ฝم�งประเทศ
ไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทัง้หมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือ
ดวยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคนืเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขทีว่ีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่



 

  
 
 

 

นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษทัพรอมการ
ชําระเงินมัดจาํหรือสวนที่เหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏวิติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมคีวามพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกบัทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษทัจะรับผดิชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยงัไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลกั
ปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซปิ
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดงักลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 



 

  
 
 

 

11. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณี
ใดกต็าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิด
เหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดกต็าม 

13. กรณีลกูคาที่จองเฉพาะทวัรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัวเคร่ืองบิน
แยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัทไมสามารถ
ใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดกต็าม กรณีทีไ่ฟลทของทานถงึชากวาคณะ และ ยืนยันเดินทาง 
ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวทีค่ณะอยูในเวลาน้ันๆ 
กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิม่ ทานจาํเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการเดินทางดวยตนเอง
ทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดกต็าม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชย หรือ ทดแทน 
หากทานไมไดทองเที่ยวเมอืง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปน
การชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทวัร ใชเพือ่ประกอบการโฆษณาเทาน้ัน  
15. ดานตรวจคนเขาเมือง ไมอนุญาตใหบุคคลทีม่คีดีความ คําสัง่ศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุก

กรณี รวมไปถึงกรณีที่เคยรับรอง หรือ ค้ําประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองให
ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการตางประเทศ หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางออก
นอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงไดทกุ
กรณี 

16. สําหรับผูเดินทางทีต้ั่งครรภ จําเปนตองปรึกษาแพทย เพือ่ตรวจสอบอายคุรรภทีแ่นนอน กับ 
วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได ทานจําเปนจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทยยืนยันให
เดินทางได และแจงรายละเอียดของอายคุรรภที่ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน สวนใหญ หาก



 

  
 
 

 

อายุครรภเกิน 28 สปัดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินไดทกุกรณี หากทานต้ังครรภและ
ไมแจงใหสายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิป์ฏิเสธไมใหทานเดินทาง  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรัง่เศส 
1. .  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายกุารใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และมหีนาวางไมตํา่กวา 2 หนา (หนังสือเดนิทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน หามใสคอนแทคเลนส 
ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มอีายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบ
จดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเร่ิมงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือ
ประเทศ ไมจําเปนตองระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจาก
องคกรหรือบริษทัฯ ทีม่ีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยางชัดเจน เปน
ภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทาํงานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการ

บํานาญ 



 

  
 
 

 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกบัหนาทีก่ารงาน 
เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได แตทัง้น้ี 
อยูที่ดุลยพินิจของเจาหนาทีรั่บยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลกัฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา 
จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ชื่อ-นามสกลุ ใหถกูตองตามหนาหนังสือ
เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถกูตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรบัย่ืนได ** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพิจารณา บัญชีออมทรพัย เทาน้ัน กรุณาจดัเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วนั ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** 
** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบญัชสีวนตัวเสมอ บญัชีบริษทั สามาถ

ใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซึง่หากมีแตบัญชี
บรษัิท เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณผูีเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 
** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเดก็อายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดนิทางพรอมบดิามารดา  

หรือเดนิทางพรอมบดิา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสาํเนาถกูตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จาํเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 



 

  
 
 

 

ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จาํเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงินใหบคุคลในครอบครวั จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น 
บิดา , มารดา , บตุร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 
ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดย
ระบช่ืุอเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถกูรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวซีา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกลุ ผูถูกรบัรอง ใหถกูตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วนั ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตามเงือ่นไข 

เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
** หลกัฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ 

Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพือ่อางอิงความสมัพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 
แผนที่การเดินทาง เพ่ือย่ืนคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรัง่เศส 



 

  
 
 

 

 สถานที่ : ศนูยย่ืนคํารองขอวีซาฝรั่งเศส TLS contact Center อาคารสาธรซิตี ้ทาว
เวอร ช้ัน 12 

 การเดินทาง : โดยรถยนตสวนตวั ที่ตึกสามารถจอดรถได ไมมีบรกิารประทับตราที่จอดรถ 
   : ขนสงสาธารณะ BTS ลงสถานี ชองนนทรี โดยใชทางออกหมายเลข 5 จากน้ัน

เดินชิดซายตามทางเดินลอยฟ�าขามแยกสาธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดิน
ลงโดยใชบันไดทางลงมุงหนาสูถนนสาทร จากน้ันเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบ
อาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร อยูทางดานขวามอืของทาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอรมกรอกขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรั่งเศส 
1. ช่ือ - นามสกุล ปจจุบนั ............................................................................................................ 
2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา            หมาย            แยกกันอยู 



 

  
 
 

 

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วนัที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ....................... 
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดวย ..................................................................................................................................... 
11. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 
15. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 

 
** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 
ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สุดเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง 
การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอํานวย
ความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน ** 
 
 



 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


