
 

 

รหสั ZET1903900 
ทัวรฝรั่งเศส เบลเยียม เยอรมัน เนเธอรแลนด [เลทสโก ทิวลิปสุดที่รัก]  8 วัน 5 คืน (QR) 
ลองเรือบาโตมชุ ชมหอไอเฟล - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร - ลานประวัตศิาสตร หรอื จัตุรัส
คองคอรด - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟ�เดอเลตวล - จตัุรสัชารล 
เดอ โกล - สวนและพระราชวังลกุซ็องบูร - สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 - โรงอุปรากรปาแลการนีเย 
- ยานเลอ มาเรส - มหาวิหาร ซาเคร เกอร - พิพิธภัณฑลูฟร - หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีห่นึง่ ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตา  (-/-/-) 

 
16.00 น. ขอเชิญทกุทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรงุเทพฯ 

ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร Q 
สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อิน และ หวัหนาทวัรใหคําแนะนาํเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

19.40 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร 
โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที ่QR981 

           ** ใชเวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
22.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่อง ทาอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยาน
นานาชาติปารสี ชาลสเดอโกล เมืองปารสี ประเทศฝรัง่เศส - ลองเรือบาโตมุช 
ชมหอไอเฟล - หอไอเฟล - จัตุรสัทรอคคาเดโร - ลานประวัตศิาสตร –  

                ถนนช็อง เซลีเซ - ประตชูัยนโปเลียน - จัตรุัสชารล เดอ โกล – สวนและ
พระราชวังลุกซ็องบูร - สะพานอเลก็ซานเดอรที่ 3 - โรงอุปรากรปาแลการนีเย 
- ยานเลอ มาเรส - มหาวิหาร ซาเคร เกอร - พพิิธภัณฑลูฟร - หางแกลเลอรี่ 
ลาฟาแยตต  (-/L/-)      

 

01.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตปิารีส ชาลสเดอโกล เมืองปารีส 
ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที ่QR041 

                ** ใชเวลาบนิประมาณ 7 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน ** 

06.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลสเดอโกล เมืองปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส นําทานผานพธิีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส (France) 
เมืองทีม่ีมนตเสนหอันเหลือลน ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมา
เยือนมากที่สดุ ปจจุบันเมอืงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่
ลํ้าสมัยแหงหนึ่งของโลก ที่ทรงดวยอิทธพิลของการเมือง การศึกษา ความบันเทงิ สื่อ 
แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหเมอืงปารสีเปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สดุแหง
หนึ่งของโลกหรือเมืองที่ใครก็ตางใฝ�ฝนถงึ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน ลองเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล (Bateaux Mouches River Cruise) 
ที่ไหลผานใจกลางเมืองปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของ
อาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมนํา้แซน เปนอีกหนึง่ประสบการณที่นาประทับใจ ** 
รอบของการลองเรืออาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถ
ลองเรือได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ไมสามารถคนืคาใชจาย 
ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกบัทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับ
ผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทัง้นีท้างบรษิัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปน
สําคญั ** 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณที่โดดเดนสูง
ตระหงานคูเมอืงปารีส ดวยความสงูถงึ 1,063 ฟุต หรอืสูงเทากับตกึ 81 ชั้น สราง
ขึ้นในป ค.ศ. 1889 ที่บริเวณ จัตรุัสทรอคคาเดโร (Trocadéro) สรางขึ้นเพื่อใช
เปนสัญลักษณของงานแสดงสินคาโลก ในป ค.ศ. 1889 (Exposition 
universelle de Paris de 1889) เพื่อแสดงถงึความยิง่ใหญของประเทศฝรัง่เศส 
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และความสวยทางศิลปะ
สถาปตยกรรม หอคอยสูงงดงามแหงนี้เปนดาวเดนที่สรางความประทับใจแก
ผูรวมงาน ซึง่ตอมาไดรูจกัในนามหอไอเฟลและกลายมาเปนสัญลักษณของเมอืง
ปารีส  



 

 

นําทาน ผานชม โดยรอบเมอืงปารีสเริม่จาก ลานประวตัิศาสตร หรือ จัตุรสั
คองคอรด (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีองั
ตัวเนต ถกูตดัสินประหารชวีติโดยกิโยตินในสมัยปฏวิตัิฝรัง่เศส ผานชม ถนนสายโร
แมนตกิ ถนนช็อง เซลีเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัุรัสคองคอรด 
ตรงสู ประตชูัยนโปเลียน หรือ อารกเดอทรยีงฟ�เดอเลตวล (Arc de triomphe 
de l'Étoile) หรือที่รูจกักันในชื่อ ประตูชัยแหงประเทศฝรัง่เศส เปนอนุสรณสถานที่
สําคัญในเมืองปารีส ตัง้อยูกลาง จตัุรัสชารล เดอ โกล (Place Charles de 
Gaulle) หรอืเปนที่รูจกักันในนาม "จัตรุัสแหงดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยู
ทางทิศตะวันตกของถนนชอ็ง เซลีเซ ประตูชัยแหงนี้สรางขึ้นเพื่อเปนการสดดุวีีรชน
ทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศฝรัง่เศส โดยเฉพาะอยางยิง่ในสงครามนโปเลียน 
และในปจจุบันยังเปนสุสานของทหารนิรนามอกีดวย ประตูชัยนี้เปนสวนหนึ่งของ 
"แกนกลางอันเกาแก" (L'Axe historique) ซึ่งเปนถนนเสนตรงจากสวนพิพิธภัณฑ
ลูฟวรไปยังชานเมอืงปารีส ออกแบบโดยชอ็ง ชาลแกร็ง ในป พ.ศ. 2349 โดยมี
ยุวชนเปลือยชาวฝรัง่เศสกําลงัตอสูกบัทหารเยอรมัน เตม็ไปดวยเคราและใสเกราะ
เปนสัญลักษณเพื่อเปนการปลกุใจ และเปนอนุสรณสถานจนกระทัง่สงครามโลกครั้งที่ 
1 สญัลักษณแหงชัยชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศกึเอาสเตอรลิทซ ในป 1805 
โดยเริม่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ. 1836 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
                พิเศษ !! เมนหูอยเอสคาโก 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
นําทาน เขาชม สวนและพระราชวงัลกุซ็องบูร (Jardin du Luxembourg) หรือ
ที่รูจักกันในชือ่ฝรัง่เศสวา ชารแดง ดู ลกุซ็องบรู เปนสวนทีม่ขีนาดใหญเปนอันดับที่
สองของเมืองปารีส ภายในเปนทีต่ั้งของพระราชวงัลุกช็องบูรที่สวยงามมพีื้นทีก่วางถงึ  
61 เอเคอร ชาวเมอืงสวนมากมกัจะมาใชเวลาวันหยดุในการทํากิจกรรมครอบครวั 
ปกนกิ ผกัผอน ไปจนถงึถงึการอาบแดด นอกจากความรมรื่นของตนไมจํานวนมาก
แลวยังมกีารประดบัประดาดวยรปูประตมิากรรมกวา 106 ชิ้น ** รอบของการเขา
ชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่
ใหกบัทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษทัจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคญั ** 
นําทาน ผานชม สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 (Pont Alexandre-III Bridge) 
เปนสะพานโคงพาดผานแมนํ้าแซน เชื่อมตอทัง้สองฝم�งแมนํา้ดานฝم�งหอไอเฟลกับฝم�งช็
อง เซลีเซเขาดวยกัน โดยไดถกูกลาวขานวาเปนสะพานทีป่ระดบัประดาไปดวยงาน
ศิลปะชั้นเลิศ และหรูหราที่สุดในเมืองปารีส โดยในปจจุบันไดขึ้นทะเบียนเปนอนุสรณ
สถานทางประวตัิศาสตรแหงประเทศฝรัง่เศส 
 
 



 

 

นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั โรงอปุรากรปาแลการนีเย (Palais Garnier) 
หรือที่เรียกกันวา โรงอปุรากรแหงเมืองปารีส ถือเปนผลงานสถาปตยกรรมแบบ
ฟم�นฟสูสไตลบาโรกที่เปนชิ้นเอกในยคุปลายทศวรรษที่ 18 การตกแตงแมจะให
ความรูสึกหรูหรา หากกแ็ฝงไวดวยบรรยากาศภายในมีความลกึลับนาคนหาเสมอืน
หลงเขามาในบทประพันธเรื่อง Phantom of the Opera ปจจุบันยังคงมกีารแสดง
บัลเลตหรอืโอเปราอยู  
นําทานเดินทางสู ยานเลอ มาเรส (Le Marais) ที่ไดรับการเรียกขานวาเปนยานที่
เกาแกที่สดุในเมอืงปารีส ตามทองถนนและอาคารบานเรือนในละแวกนี้ยังคงให
ความรูสึกเสมือนฝรั่งเศสในยุคกลาง แมจะยังคงบรรยากาศและความเกาแกไวอยาง
ครบถวน หากกม็กีารผสมผสานความเจรญิไวอยาลงตวั ไมวาจะเปน รานอาหาร
ฝรั่งเศสแบบดัง้เดมิ รานเบเกอรี่โฮมเมดตกแตงสวยงามนารัก รานแฟชั่นนาํสมัย ราน
ขายของแนวโบราณสําหรับนกัสะสม ที่สําคญัยังสามารถเดนิจากถนนเสนนี้เพือ่
เดินทางไปเที่ยวชมหอศิลป� พิพธิภัณฑมากมาย  
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั มหาวหิาร ซาเคร เกอร (The Basilica of the 
Sacred Heart of Paris) หรือที่รูจกักันในนาม มหาวิหารพระหฤทัยแหงมง
มาทร ตั้งอยูในยานมงมาทร (Montmartre) บนยอดเขาที่สงูที่สดุของเมืองปารีส ถงึ
จะเรียกวามหาวหิารหากแตลักษณะคลายกับปราสาทอันโออาสีขาวมากกวา อกีทัง้
รูปแบบสถาปตยกรรมการสรางแบบโรมนั ไบแซนไทน ทีด่วูิจิตรบรรจงและมี
เอกลักษณแตกตางจากสิง่กอสรางอื่นๆในยคุเดียวกัน ที่นอกจากจะเปนสถานที
ทองเที่ยวหลกัๆของเมอืงปารีสแลว ยงันับเปนอนุสาวรียของทัง้การเมืองและ
วัฒนธรรม โดยความขาวที่เห็นเกิดจากวัสดุกอสรางที่ทําจากหินปูนประเภททราเวอร
ทีนที่ทําใหคงความขาวไดอยางยาวนานและยงัทนตอภมูอิากาศตางๆไดอยางดี 
ภายในหองโถงใหญถือวาเปนอีกหนึ่งจดุไฮไลทของที่นี่ ซึง่เปนภาพวาดบนเพดาน
แบบโมเสคที่ใหญที่สุดของฝรั่งเศส รวมไปถึงดานบนสุดทีม่ีลกัษณะเปนโมที่ เปนจด
ชมวิวที่สวยที่สดุแหงหนึ่งของเมอืงปารีส 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน ผานชม พิพิธภณัฑลฟูร (Louvre Museum) พพิิธภัณฑทางศิลปะที่มี
ชื่อเสียง เกาแกที่สดุแหงหนึ่งของโลก ตวัอาคารเดมิเคยเปนพระราชวงัหลวง แต
ปจจุบันเปนสถานที่ที่จดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลก
เปนจํานวนมาก กวา 35,000 ชิ้น เชน ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The 
Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโดง
ดังของลีโอนารโด ดาวินชี, รูปปم�น The Victory of Samothrace หรอื รูปปم�นเทพ
วีนัส (Venus de Milo) มีทัง้รูปปم�นสฟงซ (Sphinx), มมัมี ่(Mummy) หรือ
รองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑลูฟร
จะสรางเปนรูปทรงพีระมดิที่สรางขึ้นจากกระจกเปนอกีจดุยอดนิยมที่นกัทองเที่ยวตอง
ไปถายรูปเปนทีร่ะลกึ และเปนฉากที่มอียูในภาพยนตรเรื่อง The Da Vinci Code 
ซึ่งพิพิธภัณฑลูฟร นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศิลปะถาวรแลว ยังมีนทิรรศการ
ชั่วคราวตางๆ การแสดงภาพยนตร และคอนเสิรต ทาํใหพพิิธภัณฑลูฟรเปนสถานที่มี
นักทองเที่ยวมาเยือนปละเกอืบ 10 ลานคน  



 

 

นําทานเดินทางสู หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) สวรรค
ของนกัชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชั้นนํารุนใหมลาสุด New Collection !! จากทัว่ทกุ
มมุโลก รวบรวมอยูในหางสรรพสินคาใหญใจกลางเมืองปารีสแหงนี้ หรือทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสฯจากราน Bucherer รานดงัของประเทศ
สวติเซอรแลนด ทีม่ีสาขาเปดอยูใจกลางเมืองปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน 
ช็อคโกแลต, เครือ่งหนงั, มดีพับ, นาฬกิายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag 
Heuer เปนตน  
 ** อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแกการเดนิทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัรให
คําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูที่พกั Hotel ibis Paris Porte d'Italie, Paris, France, 
หรือเทียบเทา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

วันทีส่าม เมืองปารสี - พระราชวังแวรซายส - ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมปลอดภาษ ี
กลานเดอควีด - เมืองลลี - ถนนคนเดนิรลู เดอ บทีธูน (B/L/-)      

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน เขาชม พระราชวงัแวรซายส (Palace of Versailles) สรางขึ้นตามพระ
ราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 หากจะเรยีกพระราชวงัแหงนีว้าสมบูรณแบบ
ที่สุดในโลกกค็งไมผดินัก เนื่องจากถกูสรางขึ้นดวยหินออนสีขาวทัง้ภายในและ
ภายนอกตกแตงอยางวิจติรอลงัการ ทั้งจติรกรรมฝาผนงั รปูปم�น รปูแกะสลักและ
เครื่องเรือน ที่ใชเงินมากมากมายมหาศาลในการสราง นําทานเขาชม หองตางๆ
ภายในพระราชวงั เชน โบสถหลวงประจาํพระราชวัง, ทองพระโรงทีต่กแตงอยาง
วิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอควิรี,่ หองกระจก ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร 
เปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณมหาราชแหงกรงุศรี
อยุธยา เคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงประเทศฝรั่งเศสครั้งในอดตี
กาล อีกทั้งยงัเปนหองที่ใชสําหรับจดังานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี องัตัวแนตต 
มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16 ชมหองบรรทมพระราชินีทีต่กแตงอยางงดงาม, 
ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลยีนที่ย่ิงใหญ, หองวีนัสสําหรับเหลาคณะ
ราชทตูที่เดินทางมาไดพกักอนเขาเฝ�า รวมทั้งยังเคยเปนที่พกัของราชทตูสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราชแหงกรุงศรอียุธยา สิ่งทีท่ําใหหองนีแ้ตกตางจากหองอื่นๆคือบน
เพดานมีภาพเขียนที่แสนงดงามทรงคุณคา และหองไดอานาสําหรับพกัผอนหลังพิธี
สําคัญๆ ผนงัทัง้สองดานจะเตม็ไปดวยภาพวาดเทพีไดอานาทีข่นานนามวา “เทพแีหง
การลาสัตว” เปนตน อีกสวนหนึง่ทีม่องขามไมไดนั่นคือ สวนแวรซายส ที่ถอืวายิ่งใหญ
และงดงาม ผลงานชิ้นเอกของนกัแตงสวนชื่อดงัทัว่โลกนามวา “เลอโนทด” มีพืน้ทีถ่ึง 
14,820 เอเคอร มีแมกระทัง่ทะเลสาบจําลอง มีรปูปم�นของสตัวนานาชนิดและเทพเจา
กรกีตามจุดตางๆ และยงัมีสวนดอกไมที่จะผันเปล่ียนไปตามแตละฤดกูาล จึงทาํให
การมาเยือนยังพระราชวงัแวรซายจงึเปรียบเสมือนการมาเยือนยัง “วิมานแหง
จักรพรรดิ” ที่นับเปนมรดกโลกตะวันตกโดยแทจริง ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปน
มรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1979  



 

 

** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณไีมสามารถ
เขาชมได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ์ไมสามารถคนืคาใชจาย ไม
วาสวนใดสวนหนึง่ใหกับทานไดทุกกรณี เนือ่งจากเปนการชําระลวงหนากับ
ผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทัง้นีท้างบรษิัทจะคํานงึถึงประโยชนของลูกคา เปน
สําคญั ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมปลอดภาษี กลานเดอควีด (Grain 
De Cuir Shop) ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชั้นนําราคาถกู อาทิเชน Rimowa, 
Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, Coach, 
Lancel, Karl Lagerfeld, Lacoste, Guess 
นําทานเดินทางสู เมืองลลี (Lille) (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 40 นาที) 
เปนเมืองหลวงของแควนนอร ปาดกาแล ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ 
ประเทศฝรัง่เศส (France) ตดิกับชายแดนประเทศเบลเยี่ยมและใกลกบัชายแดน



 

 

ประเทศองักฤษ เมืองหลวงแหงนี้จงึมกีลิ่นอายของอังกฤษผสมเบลเยี่ยม นอกจากนั้น
ยังถกูจดัอันดับใหเปนเมอืงหลวงขนาดใหญทีสุ่ดอันดับที ่4 ของประเทศฝรั่งเศส 
รองลงมาจากปารีส ลียงและมารแซรเอกลักษณอันสวยงามและโดดเดนของเมอืงลีล 
คือเสนหของบานเรอืนแบบเกา โบสถทีม่ีการตกแตงอยางสวยงาม และที่นี่ยงัโดดเดน
ในเรื่องศิลปะรวมสมัยดวยสถาปตยกรรมแบบโบซารหรือวิจิตรศิลป� 
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน (Rue de Bethune) เปนถนนคน
เดินพิเศษทีต่ั้งอยูในใจกลางเมือง อันเปนถนนชอปปم�งหลกัของเมืองลีล มปีระวตัิอัน
ยาวนาน โดยเริม่เปดตวัตัง้แตในป ค.ศ. 1608 สินคาที่นี่ลวนมีแตสินคานาสนใจ โดย
สวนใหญจะเปนเสื้อผาและสินคาแนวสตรีทเกๆ  เทหๆ  สินคาแฮนดเมคแบรนด
ทองถิ่น สินคาศิลปะอารตๆ ของที่ระลกึและของฝากรวมไปถงึโปสการด นอกจาก
สินคาทีว่างเรียงรายสองฝم�งถนนแลว ยงัประปรายไปดวยดนตรีและการโชวผลงาน
ตางๆ ของศิลปนอิสระใหไดชมกันในบางครั้งดวย อกีทัง้ยังมีรานอาหารและรานคา
หลายรานที่เปดใหบรกิารดวยเชนกัน 
** อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรให
คําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูที่พกั Holiday Inn Lille - Ouest Englos, Lille, France 
หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันทีส่ี ่ เมืองลลี ประเทศฝรัง่เศส - เมืองบรูจจ ประเทศเบลเยี่ยม - จตัุรสัเดอะมารค - 
หอคอยแหง เมืองบรูจจ - ศาลาวาการเมืองบรูจจ - เมืองเกนต - หอคอยเบลฟ
ราย แหงเมืองเกนต - โบสถเซนตบราโว - ยานเมืองเกา ปาเตอรชอลล - เมือง
แอนทเวิรป - ตลาดโกรท มารค - ศาลาวาการเมืองแอนทเวริป - โบสถแหงเจา
หญงิ - เมืองบรัสเซลส - อะตอมเมียม - รปูปم�นเดก็นอยยืนปสสาวะ แมนิ
เกนพสิ - จตัุรสักรองด ปลาซ - โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก (B/-/-) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองบรูจจ (Bruges) (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตวัเมอืงตัง้อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ 
ทางตอนเหนือของเมืองมีลํานํ้าที่ใชในการคมนาคมรอบๆได ทาํใหบรูจจเปนที่รูจกั 
และ ไดรับการขนาดนามวา "เมืองมรดกโลกเกาแกสลีูกกวาด (World Heritage 
City, Candy Color) หรือ เวนิสเหนือ (Venice of North)" ศูนย
ประวัตศิาสตรของเมอืง ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 2000 

 นําทานเดินทางสู จตัุรัสเดอะมารค (The Markt Square) ตัง้อยูใจกลางเมือง มี
ทั้งอาคารหนาจัว่สีสดสวยงาม หอระฆงัสูงลิว่ รานคามากมาย ทาํใหดคูึกคกัอยู
ตลอดเวลา ตรงกลางจตุรัสมอีนุสาวรียของฮีโรสองคนคือ Pieter de Coninck 
และ Jan Breydel ทั้งคูเคยเปนแคพอคาธรรมดาๆ แตวาไดลกุขึ้นมาตอตานการ
ปกครองของดยกุแหงเบอรกันดีไดสําเร็จ ชาวเมืองจึงรวมกันสรางอนุสาวรียไวเปนที่
ระลึกถงึอิสรภาพชวงสั้นๆของเมืองบรชูไว ผานชม หอคอยแหง เมืองบรูจจ 
(Belfry of Bruges) หอคอยสูงเดนกลางจตัุรัสบรชูแหงนีม้ีความสงูถงึ 83 เมตร 
เปนสัญลักษณแหงอาํนาจและอิสรภาพของชาวบรูชในชวงยคุกลาง บนหอคอยเปนที่
เก็บระฆังมากถงึ 57 ใบ ระฆงัใบที่มชีื่อเสียงทีสุ่ดมชีื่อวา Victory Bell มขีนาด
กวาง 2 เมตร หนกัประมาณหกตัน และ ยงัเปนที่ตัง้ของ ศาลาวาการเมืองบรูจจ 
(Town Hall of Bruges) ตัวอาคารมกีารตกแตงอยางหรหูรา เพราะวาในอดตี
เมืองนี้ทํามาคาขายคลอง ตวัอาคารสรางดวยสไตลโกธคิอันแขง็แกรง ปจจุบันที่นีก่็ยัง
ทําหนาที่เปนศาลาวาการเมอืงของเมืองสวยแหงนี้อยู บริเวณรอบๆตัวจตุรัสยงั



 

 

ประกอบไปดวยอาคารทีต่กแตงอยางสวยงามไมแพจตุรัสมารค ที่นีม่ักจะใชเปน
สถานที่จดังานสําคัญตางๆของเมอืงบรูช มีรานคาจาํหนายสินคาพื้นเมอืงมากมาย 
โดยเฉพาะรานขายผาลูกไมทีม่ีชือ่เสียงของเมอืง 

 นําทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เปน
เมืองที่ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมสมัยใหมและสถาปตยกรรมในยุคกลางได
อยางลงตัว ของประเทศเบลเยี่ยม ไมวาจะเปนโบสถ อนุสาวรีย และพิพิธภัณฑ ที่
ไดรับการอนุรกัษไวเปนอยางดตีั้งแตสมัยกอน นอกจากนีว้ิวทิวทัศนรมิแมนํ้าไลย 
(Leie) และ สเกต็ต (Scheldt) ยงัเปนทีก่ลาวขานวาสวยงามราวภาพวาด ผานชม 
หอคอย แหงเมืองเกนต (Belfry of Ghent) หอระฆังสงูตระหงานเอกลกัษณของ
เมืองเกนต ถูกสรางขึ้นตั้งแตตนศตวรรษที ่14 ในสมัยกอนมีจดุประสงคเพื่อใชในทาง
ศาสนา และเปนหอสงัเกตการณเทานั้น แตตอมาก็ไดมกีารปรับเปลี่ยนใหมีบทบาท
สําคัญตอชาวเมืองมากขึ้น ไมวาจะเปนการตีระฆังเพือ่ประกาศการเปดตลาด เตอืน
วามีการโจมตี และเพื่อบอกเวลา ซึง่เราจะไดยนิเสียงระฆงักวา 50 ใบ ดงักองพรอม
กันเมือ่มีเหตกุารณสําคัญๆ สาํหรบัเมืองนี้ นาํทาน ผานชม โบสถเซนตบราโว (St. 
Bravo's Cathedral) โบสถใหญสําคัญแสนสวยงามของเมอืง ไฮไลทสําคัญของ
โบสถก็คอืแทนบูชา “Adoration of the Mystic Lamb” ที่โดงดงัมาก รูปภาพ
ของ Virgin Mary , Christ the King และ Deesis ถกูวาดไวอยางสวยงาม ทัง้
หนาตางกระจกสีสันสวยงามเปนรูปบุคคลทีม่คีวามสําคญัของศาสสนาคริสต  

 นําทาน ผานชม ยานเมืองเกา ปาเตอรชอลล (Patershol Old Town) ยานแสน
สวยของเมอืงเกนต ทีค่ละเคลาไปดวยบานพกั รานอาหาร รานคาและรานกาแฟ
มากมาย คือยานทีเ่กาแกที่สดุของเมือง สังเกตไดจากภาพหนาบานของแตละบานก็
พอจะสมัผัสไดถงึกาลเวลาที่ผานมายาวนาน  

  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทานเดินทางสู เมืองแอนทเวริป (Antwerp) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมอืงบรัสเซลส ของประเทศเบลเยี่ยม เมอืง
แอนทเวริปเปนทีรู่จักกันวาเปนศูนยกลางการคาเพชรระดบัโลก เพชรเกือบ 70% มี
การซือ้ขายกันที่เมืองแหงนี ้นอกจากนี้ยังโดดเดนทัง้เรื่องแฟชั่นแนวอาว็อง-การด 
และสถาปตยกรรมสไตลโกธคิอกีดวย 

  นําทานเดินทางสู ตลาดโกรท มารค (Grote Markt) ยานธุรกิจการคาสําคัญของ
เมือง สามารถเพลิดเพลินไปกับการชอปปم�งและแวะชมิขนมหวานแสนอรอยรวมทั้ง
รานขายช็อคโกแลตทีม่ีชื่อเสียงมากมาย หรอื เลือกนั่งรับประทานอาหารอรอยๆ 
ตามดวยการจิบเบียรชวิๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เปนอกีตวัเลือกที่นาสนใจไมแพ
กัน นอกจากตลาดแลว ความใหญโตของ ศาลาวาการเมืองแอนทเวริป (City 
Hall of Antwerp) ซึง่ตั้งตระหงานอยูทางทศิตะวันตก ก็เปนส่ิงทีด่ึงดดู
นักทองเที่ยวไดมากมายเชนกัน เปนสถาปตยกรรมเรเนสซองสที่ผสมผสานสไตลเฟล



 

 

มิชเขากบัอติาเลียนไดอยางลงตวั ผานชม โบสถแหงเจาหญิง (Cathedral of 
Our Lady) เปนโบสถสไตลโกธคิขนาดใหญที่สูงที่สดุในประเทศเบลเยียม เปนที่
เล่ืองลือถึงถึงความงดงามทีถ่กูประดับตกแตงอยางวิจติรตระการตา ไมวาจะเปนตวั
โบสถ ซุมประตู รูปปم�น ทางเดิน เรียกไดวาทกุอยางงดงามไรทีต่ิ ดานในมีจดัแสดงผล
งานศิลปะของปเตอร พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซึ่งเปนศิลปนชื่อดัง ชาว
แอนทเวริป รวบรวมใหผูชื่นชอบศิลปะไดชมกนัที่โบสถแหงนี ้ 
นําทานเดินทางสู เมืองบรสัเซลส (Brussels) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  
เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตัง้อยูในทวปียุโรปตะวันตกเฉียง
เหนือ เปนประเทศเกาแกทีม่ีประวตัศิาสตรยาวนานกวา 1,000 ป ประเทศเล็กๆแสน
สวยงาม เหมอืนอยูในยุโรปยคุกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเปนประเทศ
ที่มคีูบาวสาวนิยมมาฮนันีมูนกันมากที่สดุ ดวยตึกรามบานชองและสถาปตยกรรม
สําคัญตางๆ เชน มหาวิหาร หอระฆงั ซึ่งยงัคงไวดวยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะ
แบบโกธคิอยางครบถวน นอกจากนี้เมืองบรัสเซลส ยังเปนทีต่ั้งของสถานที่ราชการที่
มคีวามสําคัญของสหภาพยุโรป เชน สาํนักงานใหญของสหภาพยุโรป และ Nato  

 นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั อะตอมเมี่ยม (Atomium) อาคารไฮเทคแหงนี ้มี
ความสูง 330 ฟตุ ประกอบดวยวตัุทรงกลม 9 ลูก แตละลกูมีเสนผาศูนยกลางขนาด 
18 เมตร รวมนํา้หนกัเบด็เสร็จแลว 2,400 ตนั ใชเวลา 18 เดือน ในการออกแบบ
นานพอๆกับระยะเวลาการสราง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบงเปน จดุชมวิว 
หองอาหาร หองแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางใหบริการดวยลิฟททีว่ากันวา
เปนลิฟทที่เรว็ที่สดุในยุโรป สถานที่แหงนี้สะทอนถงึความกาวหนาของมวลมนุษยชาติ
ในศตวรรษที่ 20 และการฟم�นฟูเศรษฐกิจโลกหลังความบอบชํา้จากสงคราม โดยมี
การจดังาน เอ็กซโป 1958 เมือ่วันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพื่อแสดงศกัยภาพ
ทางเทคโนโลยีของสหภาพยุโรป 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั รปูปم�นเด็กนอยยืนปสสาวะ แมนิเกนพสิ 
(Manneken Pis) รูปปم�นอนัเปนสัญลักษณของเมืองนี้ โดยนํ้าจากนํา้พุนี้ ชาวเมือง
และชาวตางชาตินิยมดื่มกันเมื่อมาถงึเมืองบรสัเซลส 
นําทานเดินทางสู จตัุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอกีอยางวา 
จัตุรัสแกรนด พาเลส (Grand Palace) ตัง้อยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เปนสถานที่



 

 

ทองเที่ยวอันดับหนึง่ของประเทศเบลเยียม ไดชื่อวาเปนจตรุัสทีม่ีความสวยงามมาก
ที่สุดของทวีปยโุรป แวดลอมไปดวยอาคารเกาแก สถาปตยกรรมแบบบาร็อค , โกธคิ 
และ นีโอโกธคิ เรียกวาเปนจดุรวมของบรรดาสถาปตยกรรมแนวตางๆ ซึง่อาคารสวน
ใหญน้ันจะสรางมาตัง้แตสมัยยคุกลาง โดยแตละอาคารที่ลอมรอบจัตรุัสแหงนี้อยูจะมี
ความสูงสงางามเปนอยางยิง่ อดตีอาคารเหลานี้เคยถกูทาํลายดวยนํา้มือของทหาร
ฝรั่งเศสที่ใชปนใหญยิงทําลายทิง้ หลงัจากทีก่องทพัฝรัง่เศสพายเเพอยางยับเยินที่
สงครามวอเตอรล ูดวยความวิจติรงดงาม ทําให ไดรับการขึน้ทะเบียนใหเปนมรดก
โลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1998 ผานชม อาคาร
ที่เปนจุดทองเที่ยวที่มคีวามสวยงามและนาสนใจอยาง โบสถจคั เซอร คอรเดน
เบิรก (Jacques Sur Coudenberg) ที่สรางมาตัง้แตยคุศตวรรษที่ 18 
นอกจากนี้แลวบริเวณแหงนี้จะมีการจดังานเทศกาลสําคัญๆตางๆของประเทศ
เบลเยียมอกีดวย ถือไดวาเปนศูนยกลางของประเทศเลยกก็ลาวได 

                ** อสิระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมี
หัวหนาทัวรใหคําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูที่พกั Best Western Brussels South, Brussel, 
Belgium หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันทีห่า เมืองบรสัเซลส ประเทศเบลเยี่ยม - เมืองลกัเซมเบิรก ประเทศลักเซมเบริก - 
ยานเมืองเกาเมืองลักเซมเบิรก - สะพานสมัยโรมัน - โบสถโนเตรอะดาม - 
เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนั - มหาวิหารแหงเมืองโคโลญ  (B/L/D)                   

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองลกัเซมเบริก (Luxembourg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง 40 นาท)ี ประเทศลกัเซมเบริก (Luxembourg) เมืองทีม่ีพื้นที่ขนาดเล็ก
ที่สุดแหงหนึ่งของทวีปยุโรป มพีื้นที่ประมาณ 2,586 ตร.กม.  
นําทาน ผานชม ยานเมืองเกาเมืองลักเซมเบิรก (Old Town Luxemburg) 
เมืองแหงแกรนดดยุค ผานชม สะพานสมัยโรมัน (Bridge of Roman) , โบสถโน
เตรอะดาม เมืองลักเซมเบิรก (Notre-Dame de Luxembourg) 
ประตมิากรรมสํารดิของแกรนดดชัเชส ชารล็อตต ศาลาวาการเมืองลกัเซมเบิรก 
พระราชวังที่ประทับของแกรนดดยคุ อาคารรฐัสภา โบสถเซนตไมเคิล และ ป�อม
ปราการสมัยโรมัน ทานจะไดสมัผัสวิวทิวทัศนที่สวยงามของบานเรือนสมัยเกาทีต่ั้ง
เรียงรายอยูตามแนวเขา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 
นาท)ี เมืองสาํคญัรมิแมนํ้าไรน และเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน 
(Germany) ศนูยกลางทางการคา งานศิลปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยังเปนแหลงผลติ
นํ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ   

 นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั มหาวหิารแหงเมืองโคโลญ (Cologne 
Cathedral) เริม่กอสรางตัง้แตป 1248 แตมีปญหาใหตองหยดุพักการกอสรางไป 
จึงตองใชเวลากวา 600 ปจึงสรางเสร็จสมบูรณ และสรางเสร็จในป 1880 มหา
วิหารโคโลญเปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่ใหญและ
สูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปตยกรรมแบบกอธกิ เปนหอคอยแฝดสงู 157 
เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรางเพื่ออุทศิใหนกับญุปเตอร และพระแมมา
รี ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1996 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พกั Best Western Hotel Cologne Airport Troisdorf, 
Cologne, Germany หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีห่ก เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนั - หมูบานกธีรูน ประเทศเนเธอรแลนด - ลองเรือ
ชมความสวยงามโดยรอบของหมูบานกธีูรน - เมืองลิซเซ - เทศกาลดอกทิวลิป 
- เมืองอัมสเตอรดัม (B/L/D)  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู หมูบานกีธรูน (Giethoorn) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
หมูบานในฝนที่ปราศจากถนนของ ประเทศเนเธอรแลนด (Netherlands) ใชการ
โดยสารผานทางเรือบนคลองรอบหมูบานเทานั้น มีชือ่เสียงเปนทีรู่จักกันดีในฐานะ 
"เวนสิแหงเนเธอรแลนด (Venice of Netherland) " จากการที่เปนหมูบาน
ปราศจากถนน แตตองเดินทางผานคลองซึ่งมคีวามยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมี
สะพานเชื่อมเพือ่ใชเปนทางเดินตดิตอกันภายในหมูบานกวา 180 สะพาน ซึง่กวาจะ
มาเปนหมูบานแสนสวยที่เราเห็นอยูทกุวันนี้ ทีน่ี่ถูกคนพบโดยชาวเมดิเตอรเรเนียน
เมื่อป 1230 ในขณะนัน้มีซากเขาแพะกองอยูเต็มไปหมด จึงไดตั้งชื่อวา " เกยเธน
ฮอรน " ซึง่หมายถึง เขาแพะ แตเมือ่เวลาผานไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยนจนกลายมา
เปน " กีธูรน " ในที่สุด สวนสาเหตุของแมนํา้ทัง้หมดซึ่งอยูที่นี่ก็เลาตอกันมาวา เปน
เพราะในอดตีทีน่ี่เคยถกูใชเปนเหมืองขดุถานหนิเลนมากอน และรทูี่ถกูขดุนั้นกก็ลาย
มาเปนทางใหนํ้าไหลเขามา และคนในสมัยกอนก็ใชสายนํา้เหลานี้เปนทางขนสงถาน
หินเลนในที่สุด นําทาน ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมูบานกีธรูน 
(Giethoorn Boat) (ใชเวลาลองเรือประมาณ 30 นาที) ** รอบของการลองเรือ
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีที่เรือไมสามารถลองได ไมวากรณี
ใดก็ตาม เชน สภาพภูมอิากาศไมเอ้ืออํานวย เรือปดใหบริการกะทันหันโดยไม
แจงใหทราบลวงหนา ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ์ไมสามารถคนืคาใชจาย ไมวาสวน
ใดสวนหนึ่งใหกบัทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวทัง้หมด ทั้งนีท้างบรษิทัจะคํานึงถงึประโยชนของลกูคา เปนสําคญั 
** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู เมืองลซิเซ (Lisse) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) 
เมืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอรทของ ประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งเปนหมูบานที่
ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชพีเกษตรกรรม เพาะปลกูดอกไมเมืองหนาวในไร
กวาง เปนหลกั 

 นําทาน เขาชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกเคอเคน
ฮอฟ (Keukenhof Festival) ที่ 1 ป จดัขึน้เพียงครั้งเดียว ประมาณ ชวงวันที่ 
21 มีนาคม ถงึ วนัที่ 10 พฤษภาคม ของทกุป ภายในประกอบไปดวยดอกทวิลิปที่
มมีากกวา 7 ลานตน ออกดอกบานสะพรัง่อยูดูละลานตา ประดับตกแตงรายลอมไป
ดวยตนไมนอยใหญเกาแก มีทางเดินอันรมรื่น บางกม็งีานประตมิากรรมประดับสวน
สวยงามอยูเปนระยะ มีสระนํ้า และ นํา้พุ มศีาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกบั
ดอกไมตางๆมากมายใหทานไดชม ** การเบงบานของดอกทวิลปิใหชมความ
สวยงาม ขึ้นอยูกบัปจจัยทางสภาพภูมิอากาศเปนสาํคญั โดยโปรแกรมอาจ
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม กรณีคณะไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใด
ก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคนืคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่



 

 

ใหกบัทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษทัจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคญั ** 
นําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
40 นาที) เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูรมิฝم�งแมนํ้าอัมสเติล (Amstel) 
เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบนัเปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศ
เนเธอรแลนด เปนเมอืงศูนยกลางทางประวัตศิาสตรที่สําคัญแหงหนึง่ของทวีปยุโรป 
โดยเฉพาะชวงคริสตศตวรรษที่ 17 ซึง่เปนชวงยุคทองของเนเธอรแลนด ถึงแมเมือง
อัมสเตอรดมัจะเปนเมืองหลวงของประเทศ แตศนูยกลางของหนวยงานรัฐบาลน้ันอยู
ที่เมืองเฮก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พกั NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรือ        
เทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่เจ็ด เมืองอัมสเตอรดัม - ลองเรอืหลังคากระจก - สถาบนัเจียระไนเพชรและอญัมณี 
- โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน - ทาอากาศยานนานาชาติอมัสเตอรดัม สคปิโฮล 
เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด - ทาอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด 
เมืองโดฮา ประเทศกาตาร (B/-/-)  

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

เปนอยูแบบชาวดชัตที่สรางมาตั้งแตศตวรรษที ่17 มีเอกลักษณพิเศษจะเปนอาคาร
ทรงแคบทีม่ีตะขออยูชั้นบนสุดของอาคาร เอาไวสําหรบัขนเฟอรนิเจอรเขาบาน 
ระหวางลองเรือผานบานเรือนแพที่อยูรมิคลองทีม่ีอยูมากถึง 2,500 หลัง แลวไปชม
เขตที่เกาแกที่สดุของเมืองอมัสเตอดัม ชมตกึรามบานชองทีต่ัง้อยูรมิคลองอันมี
เอกลักษณที่สวยงามแปลกตา ซ่ึงบานรมิคลองเหลานี้จะมีสวนหนาบานไมกวางมาก
นัก และสรางตามแบบสถาปตยกรรมสเปนผสมกบัเรอเนสซองสตวัตึกใชอิฐแดงกอ
แบบไมฉาบปูน ตกแตงเปนภาพปูนปم�นเทพเจากรกีอยางสวยงาม และหนาจัว่มีไมยื่น
ออกมา เพื่อแขวนลอกไวสําหรับขนสิ่งของเขาบานทางหนาตาง เพราะหนาบานแคบ
และประตกู็เล็ก ดูแปลกตาที่ไมสามารถหาชมที่ไหนได ** รอบของการลองเรืออาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีทีเ่รือไมสามารถลองได ไมวากรณีใดก็
ตาม เชน สภาพภูมอิากาศไมเอ้ืออํานวย เรอืปดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวน
หนึ่งใหกับทานไดทกุกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอย
แลวทัง้หมด ทั้งนีท้างบรษิทัจะคํานึงถงึประโยชนของลูกคา เปนสําคญั ** 
นําทานเดินทางสู สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณ ี(Diamonds and Jewelry 
Factory) อตุสาหกรรมจากวิทยากรผูชํานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให
เปนอัญมณทีี่มคีาที่สดุ มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ดวยผลงานทีม่ีชื่อเสียงไปทัว่โลก คือ
ฝมือการเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โคอินอร” ของสมเด็จพระ
ราชินี อลิซาเบธแหงประเทศองักฤษ ก็เปนผลงานจากทีน่ี ่ 

 นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน (Heineken 
Experience) ตนกาํเนิดของเบียรไฮเนเกนอยูที่เมอืงอมัสเตอรดมั ประเทศ



 

 

เนเธอรแลนด กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1864 ปจจุบันไฮเนเกนเปนบริษัทผลิตเบียรราย
ใหญที่สุดอันดับ 3 ของโลก เปนเบียรที่มคีุณภาพและรสชาตดิีที่สุด การันตดีวย
รางวัลมากมาย ตอมาโรงงานผลิตเบียรไฮเนเกนไดปดตวัลง และถกูดดัแปลงเปน
พิพิธภัณฑใหนกัทองเที่ยวไดเย่ียมชมแทน โดยภายในจะจดัแสดงประวตัติั้งแตกอตัง้
โรงเบียรแหงนี้ขึ้นมา และจาํหนายของที่ระลึกเกี่ยวกับเบียรไฮเนเกนใหเลือกซื้อ
มากมาย  

                ** อสิระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวร
ใหคําแนะนํา ** 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอมัสเตอรดัม สคิปโฮล เมือง
อัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด เพือ่ใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 
Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษ ีหรือ รานอาหาร 

16.15 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร 
โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที ่QR274 

                ** ใชเวลาบนิประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน ** 

23.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตาร  
               ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง ** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันทีแ่ปด ทาอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยาน
นานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย  (-/-/-)  

02.40 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที ่QR836 

                ** ใชเวลาบนิประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน ** 

13.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ

เดินทาง 

รายละเอียด

เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 

2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็ก

มีเตียง 

(เด็กอายุ
ไมเกิน 12 

ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี

เตียง 
(เด็กอายุ
ไมเกิน 12 

ป) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไมรวม 
ตั๋ว 

08 - 15 
เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. 

วันสงกรานต) 

08APR QR981 
BKK-DOH 

19.40-22.50 
09APR QR041 

DOH-CDG 
01.00-06.55 

14APR QR274 
AMS-DOH 

16.15-23.35 

58,999 58,999 58,999 12,999 45,999 



 

 

15APR QR836 
DOH-BKK 

02.40-13.30 

12 - 19 
เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. 

วันสงกรานต) 

12APR QR981 
BKK-DOH 

19.40-22.50 
13APR QR041 

DOH-CDG 
01.00-06.55 

18APR QR274 
AMS-DOH 

16.15-23.35 
19APR QR836 

DOH-BKK 
02.40-13.30 

58,999 58,999 58,999 12,999 45,999 

 
** อัตรานี ้ไมรวม คาทปิคนขบัรถ หัวหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น (หากมี) ** 

** อัตรานี ้ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส ทานละ 
ประมาณ 3,500 บาท 

 
สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนงัสือเดนิทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลา

พิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทติย ทั้งนี้ขึน้อยูกับ
จํานวนของผูสมคัรในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใช

หนังสือเดินทางเพื่อเดนิทางได ไมวากรณีใดก็ตาม (ดงึเลมออกมาใชระหวางกระบวนการ
พิจารณา) หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของทาน และ สงหนังสือเดนิทาง
คืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากนัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอน
วันเดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวซีาครั้งใหม การยกเลิก และ คืนเงนิ จะเปนไปตามเงือ่นไข 

ทุกกรณี และ หากทานใหทางบริษทัดําเนินการขอวีซาให 



 

 

 
รวมไปถึง กรณทีี่ทานขอเอกสารจากทางบริษทัไปเพื่อดําเนินการขอวซีาดวยตนเอง และทาน

ไดรบัวีซาเรียบรอย ทานจะไมสามารถยกเลกิทัวรไดทุกกรณี ไมวาระยะเวลาคงเหลือ จะ
มากกวา 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม ** 

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

** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋ เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรณุา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกบัตรโดยสารเนื่องจากสายการบนิอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบนิ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
** อัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมผีูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณทีี่มผีู
เดินทางไมถงึตามจํานวนที่กําหนด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ

เปลี่ยนแปลงอตัราคาบริการ (ปรบัราคาเพิม่ขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) ** 

 
** กรณีผูเดินทางเปนอสิลาม หรือ ไมสามารถรบัประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไม
วาเหตผุลใดเหตุผลหนึง่ และ ไมวามื้อใดมือ้หนึ่ง ทางบริษทัขอใหทานผูเดนิทางกรุณาเตรียม
อาหารสวนตัวของทานมาเพิ่มเติมขณะมื้ออาหาร เนื่องจากรานอาหารแตละรานจะมี
ขอจํากัดเรื่องของวัตถุดบิ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผดัผัก 
ขาวผัด และ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เทานั้น กรณีทีท่านมคีวามประสงคที่จะสั่งเมนนูอกเหนอื
ขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมในสวนนีด้วยตนเอง **  
 
** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวปียุโรปสวนใหญ จะปดทําการในวันอาทติย หากมี
โปรแกรมที่สถานทีด่ังกลาวตรงกับวนัอาทติย ทางบรษิัทอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ไดตามความเหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปลี่ยนได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอ
สงวนสทิธิ์ไมสามารถคนืคาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใดเปนการทดแทนไดทกุกรณ ีเนื่องจาก
เงื่อนไขของบตัรโดยสาร และ ชวงวันเดนิทางที่จะตองเปนไปตามกําหนดการเทานัน้ ** 
 



 

 

** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยโุรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพื่อเขาถึงสถานที่บาง
จุด และ อาจเปนระยะทางทีค่อนขางไกลจากจุดทีร่ถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรยีม
รางกาย และ อปุกรณ เชน รองเทาที่สามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสําหรบัการ
เดินทาง เพื่อประโยชนสงูสดุของผูเดินทางเอง รวมถึงผูเดินทางสูงอายุ และ ผูโดยสารที่ใช
รถเข็น ทานจําเปนจะตองมีผูรวมเดินทางดวย เพื่อคอยดูแลเปนพิเศษเอง และสถานทีบ่างจดุ 
ทานอาจไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคนื
คาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใดเปนการทดแทนไดทุกกรณี ** 
 

** ทางบรษิัทขอความกรณุาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง  
โดยละเอียดทกุขอ ** 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาบตัรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม
สามารถเลื่อน เปล่ียนวันเดินทาง หรอื อัพเกรดได 
 คาภาษีนํ้ามัน ภาษีสนามบินทุกแหงทีม่ ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar Airways 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเครือ่งบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีนํ้าหนกัรวมกันไมเกิน 
30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนกัไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)  
 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบ ุ(พกัหองละ 2 ทาน หรอื 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมหีองพกั 3 ทาน Triple วาง) กรณมีีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรอื กิจกรรม
อื่นๆ ทีท่ําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเตม็ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรบัเปล่ียนโรงแรมที่
พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคาํนึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชีแ้จงไวในโปรแกรมชดัเจน เชน ถายรปู
เปนที่ระลกึ หรือ ผานชม ทั้งนีข้ึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจรงิอกีครัง้  
 คาอาหารตามที่รายการระบ ุโดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนไดตามความ
เหมาะสม โดยคาํนึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

 คาจางมคัคุเทศกคอยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณตีองการซื้อประกันเพิม่เพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาตดิตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศพัท คา
โทรศพัททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิบิารในหอง รวมถงึคาอาหาร เครือ่งดืม่ที่สัง่เพิม่
นอกเหนอืรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคาบริการ
จากหวัหนาทวัรกอนการใชบรกิารทกุครั้ง) 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 
 คาทิปคนขับรถ ทานละ 18 ยโูร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปมคัคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทปิรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 45 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงิน
ไทยประมาณ 1,575 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป 
ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ทานสามารถใหมากกวานีไ้ดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบรกิารยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส ทานละ ประมาณ 3,500 
บาท ขึ้นอยูกบัอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะ
คาธรรมเนียมวซีาและคาบริการสวนนี้ขอความกรณุาลูกคาผูเดนิทางถือไปจายในวนัทีย่ื่น
เอกสาร สแกนนิ้ว กับเจาหนาที่ของบรษิัท โดยทางบรษิทัจะมีเจาหนาที่ไปดแูล และ อํานวย
ความสะดวกในวันนั้น) 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบรกิาร 
1. นักทองเที่ยว กรณุาทาํการจองลวงหนาอยางนอย 60 วนั กอนการเดินทาง พรอมชําระ

เงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลงัจากวันจอง ตวัอยางเชน ทานทําจอง
วันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจาํ สวนนี้ภายในวันที ่3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะ
ยกเลิกอตัโนมตัิทันที หากยงัไมไดรับยอดเงินมดัจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทานมคีวาม
ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดมิ ทานจาํเปนตองเชค็ทีว่างและทําจองเขามาใหมอกีครัง้ กรณี
ที่คณะเตม็ มคีิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสทิธิ์ลูกคารายถดัไป 
เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทาง
บริษัทมีที่นัง่ราคาพิเศษจาํนวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนกัทองเที่ยวหรอืเอเยนตไมชาํระเงิน หรอื ชาํระเงินไมครบภายในกาํหนด ไมวา
สวนใดสวนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถกูปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆกต็าม 
รวมทัง้ กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัตวิีซา รอนดัสัมภาษณวีซา ที่ทาํใหทางบริษัทไมได
รับเงินตามเวลาทีก่ําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธกิารเดินทางในทวัรนั้นๆทันท ี

3. การตดิตอใดๆ กับทางบริษทั เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังนี ้วันจันทร ถงึ ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวนัหยุดนกัขตัฤกษที่รฐับาลประกาศในปนั้นๆถอืวา
เปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
กรณีนกัทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรอื เปล่ียนแปลง การเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรอืเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกบัทางบรษิัทเปนลาย
ลักษณอกัษรเทานั้น ทางบริษัทไมรบัยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 
1. กรณีนกัทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบรกิารคืน นกัทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหนึง่ เพือ่ลงนาม
ดําเนินการขอรบัเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจประกอบ (กรณีดาํเนินการแทนผู



 

 

เดินทาง) พรอมหลกัฐาน ไดแก ใบเรียกเกบ็เงนิ หลักฐานการชําระเงนิคาบรกิารตางๆทัง้หมด 
พาสปอรตหนาแรกของผูเดนิทาง สําเนาบตัรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมดุบญัชี
ธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบรกิารดงันี ้

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

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีที่มคีาใชจายตามจรงิมากกวากําหนด ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งนี ้ทางบรษิัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจรงิจากคาบริการทีช่ําระแลวเนื่องจากการจดัเตรียม 
การจดัการนาํเที่ยวใหแกนกัทองเที่ยว เชน การสํารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกั เปนตน 
** 

2. การเดินทางที่ตองการันตมีดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบนิเหมาลํา Charter 
Flight หรอื Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตวัแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมกีารคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทัง้หมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

3. สําหรับอตัราคาบรกิารนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณทีีม่ี
ผูเดินทางไมถึงตามจาํนวนที่กาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรอื 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนกัทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสาํหรับประเทศที่ไมมวีีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีีซา แตหากทางนกัทองเที่ยวหรอืเอเยนตทกุทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพิม่จาก
การที่มีนกัทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาทีท่างบริษทักาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบรษิัท
ยินดีที่จะใหบริการและดาํเนินการตอไป 

4. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึง่ ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนมุัติจากทางสถานทตู 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ กรณอีอกบตัรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบตัรโดยสาร



 

 

บางสวน สวนใดสวนหนึง่ได และ หากสามารถคนืได (Refunds) จาํเปนไปตามกระบวนการ
ของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

5. การตดิตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงันี้ วันจันทร ถึงศกุร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลาวและวันหยดุนกัขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมทีพ่ัก ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทาํใหหองพกัแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพกัคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพกัแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพกัแตละประเภท อาจจะไมตดิกัน หรอื อยูคนละชั้นกนั และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพกั 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียง
ใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรอื อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพกั เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาบริการเพิม่ตามจรงิที่เกิดขึ้นจากนกัทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภูมติํา่  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากกวากาํหนด 

หรือหองพักเตม็ บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายทีพ่ักเปนเมืองใกลเคียงเปน
การทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปนอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เดี่ยวอาจเปนหองที่มขีนาดกะทัดรัต และไมมอีางอาบนํา้ ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การยื่นคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพื่อสแกนลายนิ้วมอื

ทุกทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทติย ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมคัรในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคาํรองขอวีซาเทานั้น หากทาน
ไมสะดวกมาดําเนินการย่ืนวีซาวันใดบาง รวมไปถงึมคีวามจําเปนตองใชหนังสอืเดินทางเพื่อกิจ
ธุระสวนตวัของทานในชวงใดบาง ซึง่อาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจ
ทําใหใหมผีลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนงัสอืเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทตู) 
ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตัง้แตขั้นตอนการจอง หรอื กอนชาํระเงินมัดจาํ พรอมแจง
วัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอกีครั้ง หากมีควิยืน่
วางชวงทีท่านสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สดุที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปน
กรณีพิเศษ แตทัง้นี้ การนดัหมายแบบกรณีพิเศษตางๆ จาํเปนตองมคีาใชจายเพิม่เตมิ ทาน
สามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนดัหมายที่เร็วขึ้น หรอื สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การยื่นแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเรว็กวาปกต ิ 

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนีไ้ด ไดแก อังกฤษ อติาล ีฝรัง่เศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทานั้น  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบรกิารของแตละประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจาหนาที่
เปนกรณพีิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีทีท่านไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จาํเปนตองยื่นกอน หรอื หลงัคณะ เพราะตองใช
หนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเริม่ดาํเนนิการจดัเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรอื อาจเร็วกวานั้น) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆกต็าม ทานจาํเปนจะตองชาํระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจรงิทัง้หมด เชน 
คาบตัรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนกาํหนด แตวีซายงัไมดาํเนินการ หรือ วซีา
ยังไมไดรบัการอนมุตัิ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวีซาหลงัคณะ 



 

 

และหรอื กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยูระหวางการขาย 
ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทตูตองการขอหลกัฐานการพาํนักในประเทศปลายทาง 
(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทองเที่ยวภาษาองักฤษ 
(Itinerary) ในสวนนี้ ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายที่สุดคณะไมสามารถ
เดินทางได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชยคาเสียหายใหกบัทาน
ไมวาสวนใดสวนหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทัว่ไปคอื 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทติย 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมคัรในชวงนั้นๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดกูาลทองเที่ยว ทีม่ีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากทีผู่สมคัรไดทาํการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนญุาตใหผูสมคัรทาํการ
ยืมหนงัสือเดินทางจากสถานทตูออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ดังนั้นหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ เพือ่วางแผนลวงหนา กรณทีี่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอ
หนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทาํใหสถานทตูปฏิเสธวีซา 
และ ทานจําเปนตองสมคัรเขาไปใหม นั่นหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ คาบรกิาร
ใหมทัง้หมด โดยคํานงึถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปนสําคัญกอน
ดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนดิเขาออกมากกวา 1 ครัง้ หรอื หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารดุ และ ยงัมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนตามวตัถุประสงคทีว่ีซาเชงเกนฉบบันั้นๆออก และตองการใชเดินทางทองเที่ยวกบั
คณะนี ้สามารถใชได หากวีซานั้นถกูใชมาแลวตามเงือ่นไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจาก
ประเทศใด จะตองพาํนกัประเทศนัน้ๆมากที่สดุ มากอนแลวอยางนอยหนึง่ครั้ง หากไมเปนไป
ตามเงือ่นไขและลูกคายนืยันเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความ
เสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทกุกรณ ีเชน กรณีถกูปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมอืง 
หรือ ถกูสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่านมีวีซาประเทศปลายทางทีส่ามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยงัไมหมดอายุ จาํเปน
จะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทานั้น โดยจะตองอยูในหนังสอืเดินทางเลมปจจบุันทีม่ีอายุ
คงเหลืออยางนอง 6 เดอืน ณ วันเดินทางกลบั รวมถึงวีซาชนดิที่อนมุตัิโดยระบุวันที่สามารถ



 

 

พํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนมุัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยูกบัประเทศ
ปลายทางอกีครัง้ กรุณาสงหนาวีซาและหนาทีม่ีการประทบัตราเขาประเทศมาแลวใหกับ
เจาหนาทีต่รวจสอบเพื่อความถกูตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลกูคายืนยันเดินทาง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผดิชอบเกี่ยวกบัความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุก
กรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเนื่องจากอายุหนงัสือเดินทางคงเหลอื
ไมเพียงพอ กรณถีกูปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมอืง และ ถกูสงกลับจากประเทศปลายทาง 
เปนตน 

9. การบิดเบอืนขอเท็จจรงิหรอืใหขอมูลเท็จแกสถานทตูฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณถีกูปฏิเสธวซีา สถานทตูฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบดิเบือนขอเท็จจรงิหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทตูฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณถีูกปฏิเสธวีซา สถานทตูฯ ไมมีนโยบายใน
การคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทาน
ใหความรวมมอืในสวนนี้เพือ่ใหการยืน่คาํรองในครัง้ตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนีข้ึ้นอยูกับดุลย
พินิจของเจาหนาที่สถานทตูเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดนิทางหรือไม หรอื ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทัง้สิ้น เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิท์างการทตูคุมครอง
อยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนงัสือยินยอมใหบตุรเดินทางไป
ตางประเทศทีอ่อกจากสํานกังานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบดิา
และมารดา หยาราง , ใบสาํคญัการหยา กรณศีูนยรบัยื่นคํารองขอวีซา หรือ สถานทูต
ตองการ เอกสารทีแ่ปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรบัการรับรอง (มีตราประทบั) จาก
กรมการกงสลุเทานั้น ซึง่จะมีคาใชจายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณี
นี้ จําเปนที่สุด สําหรบัเดก็ที่อายตุํ่ากวา 18 ปบรบิูรณ ไมไดเดินทางกบั มารดาและบดิา 
(เชน เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนนี้ ลูกคาจําเปนตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มสามารถชําระคาใชจายในสวนนี้ให
ทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจําเปนตองมีตราประทบั) ทางบริษทัยินดี
อํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  



 

 

13. กรณีลกูคาที่จองเฉพาะทวัรไมรวมบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตัว๋เครือ่งบิน
แยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลกัฐานการจอง ตัว๋เครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ 
ที่ทานพาํนกักอน หรือ ตอจากคณะ ประกนัการเดินทางใหครอบคลมุวันที่ทานเดินทาง ไป และ 
กลับ เพือ่ใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทกุกรณีไมวากรณีใด
ก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยืน่ขอวีซาในควินดัหมายของคณะได โดย
ทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมคีาใชจายเพิม่เตมิเนื่องจากไมใชการนดัหมายยื่น
ขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเตมิสวนนี ้หรอื สวนใดสวนหนึ่ง
ดวยตนเองทัง้หมดไมวากรณีไดกต็าม รวมไปถึงกรณทีี่ในวันนดัหมายเพื่อย่ืนขอวีซา ทานไม
สามารถยื่นขอได ไมวากรณใดกต็าม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะ
เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีทีท่านมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยงักลุมประเทศเชงเกนตอจากคณะนี้ และ ทานมี
ความประสงคขอวีซาเชงเกนใหครอบคลมุวันเดินทางในทริปสดุทาย ทานจาํเปนตองแจงกับ
เจาหนาที่ใหทราบตั้งแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถงึแผนกวีซาที่ชวยอํานวยความสะดวก
ใหกับทานอกีครัง้ กอนตั้งแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋ว
เครื่องบิน จาํเปนจะตองเรียบรอยโดยสมบูรณตั้งแตขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียม
กรอกแบบฟอรมใหถกูตอง ครอบคลมุ และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวี
ซาในควินดัหมายของคณะได โดยทานจาํเปนจะตองยอมรับเงือ่นไข (ขอ 3) และ หากมี
คาใชจายเพิม่เตมิเนื่องจากไมใชการนดัหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตอง
ชําระคาใชจายเพิม่เติมสวนนี้ หรือ สวนใดสวนหนึ่งดวยตนเองทัง้หมดไมวากรณีไดกต็าม รวม
ไปถงึกรณทีี่ในวนันัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณใีดกต็าม ทาํให
ทานตองยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่นัง่บนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจึง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทกุกรณี แตทางบริษทัจะพยายามใหมากที่สดุ ให
ลูกคาผูเดินทางทีม่าดวยกัน ไดนั่งดวยกัน หรอื ใกลกันใหมากที่สดุเทาที่จะสามารถทําได 

2. กรณีทีท่านเปนอิสลาม หรอื แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชดัเจนในขั้นตอนการจอง 
กรณีทีแ่จงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมคีาใชจายเพิ่มเพื่อชาํระกับเมนูใหมทีต่องการ 
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครือ่งแตกตางกัน ขอใหทานทาํ
ความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินทีก่ําลงัใหบริการทานอยู 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน่ๆ ทัว่ไป ทีท่านควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 
2. ทัวรนีข้อสงวนสิทธิ์สําหรบัผูเดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) 

เทานั้น กรณีที่ทานถือหนงัสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนงัสือเดินทางทตู 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอืน่ๆ หากไมผานการอนุมตัขิองเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทัง้ฝم�งประเทศ
ไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิ์ไมรบัผดิชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี ้ไมวาสวนใดสวนหนึง่ 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทัง้หมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรอืถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง 
หรือดวยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานาํหนาชื่อ เลขที่หนงัสือเดนิทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณี
ที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนงัสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษทัพรอมการ
ชําระเงินมัดจาํหรอืสวนที่เหลือทัง้หมด 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏวิตัิ อบุัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรอืเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบรกิารของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครือ่งบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มคัคุเทศก พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไมมีอาํนาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

9. นักทองเที่ยวตองมคีวามพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกบัทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบตัิภยัที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผดิชอบคืนคาทวัร
เฉพาะสวนที่บริษทัยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลกัปฏิบตัิเทานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําตดิตัวขึ้นเครือ่งบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทกุชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสตกิใสซ่ึงมีซปิ
ล็อคปดสนิท และสามารถนาํออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอก็ซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดงักลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

11. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษิัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถกูตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบรกิารสวนใดสวน



 

 

หนึ่ง ไมวากรณีใดกต็าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมคีาใชจายเพิม่เติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณ ีทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมดกบั
ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตกุารณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดกต็าม 

13. กรณีลกูคาที่จองเฉพาะทวัรไมรวมบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตัว๋เครือ่งบิน
แยกเอง) ในวันเริม่ทัวร (วันที่หนึง่) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทานั้น ทางบริษัทไมสามารถ
ใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดกต็าม กรณทีีไ่ฟลทของทานถงึชากวาคณะ และ ยืนยัน
เดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานที่ทองเที่ยวที่คณะอยูใน
เวลานั้นๆ กรณนีี้ จะมคีาใชจายเพิม่ ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการเดินทางดวย
ตนเองทัง้หมดเทานั้น ไมวากรณีใดกต็าม และ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชย หรอื 
ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมอืง หรือ สถานทีท่องเที่ยวใดๆ สถานทีห่นึ่ง ทกุกรณ ี
เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตวัแทนแลวทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทวัร ใชเพือ่ประกอบการโฆษณาเทานั้น  
15. ดานตรวจคนเขาเมือง ไมอนุญาตใหบคุคลทีม่คีดีความ คําสัง่ศาล เดินทางออกนอกประเทศ 

ทุกกรณี รวมไปถึงกรณทีี่เคยรบัรอง หรือ คํา้ประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองให
ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการตางประเทศ หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางออก
นอกเมือง ณ วันเดินทางจรงิ ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งไดทกุ
กรณ ี

16. สําหรับผูเดินทางทีต่ั้งครรภ จําเปนตองปรึกษาแพทย เพือ่ตรวจสอบอายคุรรภทีแ่นนอน กับ 
วันที่เดินทางจรงิ และหากเดินทางได ทานจําเปนจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทยยืนยัน
ใหเดินทางได และแจงรายละเอียดของอายคุรรภที่ชดัเจน ตามกฎของสายการบิน สวนใหญ 
หากอายคุรรภเกิน 28 สัปดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเครื่องบินไดทกุกรณี หากทาน
ตั้งครรภและไมแจงใหสายการบนิทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์ปฏิเสธ
ไมใหทานเดินทาง  
 
 

 
 

 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพือ่ย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรัง่เศส 
1. .  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายกุารใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดอืน ณ วัน

เดินทางกลับ และมหีนาวางไมตํา่กวา 2 หนา (หนงัสือเดนิทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทานั้น) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดอืน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอื่นๆที่เคยไดรบั เทานัน้ หามใสคอนแทคเลนส 
ทั้งชนิดมสีี และ ชนิดใส 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรบัรองบรษิัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรองทุกหนา (มอีายุไมเกิน 3 เดอืน) / หรอืใบ
จดทะเบียนพาณชิยหรอืใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนกังาน : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจาง ระบตุําแหนง วันเริม่งาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรบัรองการทํางานใหระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุื่อ
ประเทศ ไมจําเปนตองระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจาก
องคกรหรอืบริษทัฯ ทีม่ีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถามี) ที่อยู และเบอรตดิตออยางชดัเจน เปน
ภาษาอังกฤษ 

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

บํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกบัหนาทีก่าร

งาน เปนภาษาองักฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได แต
ทั้งนี้ อยูทีดุ่ลยพินิจของเจาหนาที่รับยื่นเทานั้น  

3.6 กรณีเปนนกัเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศกึษา เปนภาษาองักฤษ  
** หลกัฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวี
ซา จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถกูตองตามหนา
หนังสือเดินทาง เทานั้น กรณีไมถกูตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 



 

 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรบัพิจารณา บัญชอีอมทรพัย เทานั้น กรุณาจดัเตรียมดังนี ้
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดอืน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ

มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีน่ัดยื่นวีซา ** 
** ผูที่ประกอบอาชีพ มหีนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบญัชสีวนตัวเสมอ บญัชีบริษทั สามาถ

ใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชยื่นแทนบัญชสีวนตัวได ซึง่หากมแีตบัญชี
บรษิัท เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยืน่ได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบตัร (กรณผีูเดินทางอายตุํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 
** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเดก็อายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดนิทางพรอมบดิามารดา  

หรือเดนิทางพรอมบดิา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย 
และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนาหนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถกูตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จาํเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนาหนงัสือเดินทาง ของบดิา และ 
มารดา หนงัสือรบัรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จาํเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบดิา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนาหนงัสือเดินทาง ของบดิา และ 
มารดา หนงัสือรบัรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหนึง่ 
- สําเนาพาสปอรต ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบตัร 



 

 

** กรณีรบัรองการเงินใหบคุคลในครอบครวั จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น 
บิดา , มารดา , บตุร , พี ่, นอง , สาม ี, ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 
ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองยื่นเอกสารสําคัญดังนี ้** 
- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ โดย
ระบชุื่อเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถกูรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นดัยื่นวซีา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกลุ ผูถูกรบัรอง ใหถกูตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ

มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีน่ัดยื่นวีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตามเงือ่นไข 

เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 
** หลกัฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee และ 

Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพือ่อางองิความสมัพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบตัร 
แผนที่การเดินทาง เพื่อย่ืนคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรัง่เศส 
 สถานที่ : ศนูยยื่นคํารองขอวีซาฝรั่งเศส TLS contact Center อาคารสาธรซิตี ้ทาว

เวอร ชั้น 12 
 การเดินทาง : โดยรถยนตสวนตวั ที่ตึกสามารถจอดรถได ไมมบีรกิารประทับตราที่จอด

รถ 
   : ขนสงสาธารณะ BTS ลงสถาน ีชองนนทรี โดยใชทางออกหมายเลข 5 จากนั้น

เดินชดิซายตามทางเดินลอยฟ�าขามแยกสาธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง 
เดินลงโดยใชบันไดทางลงมุงหนาสูถนนสาทร จากนั้นเดินตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะพบ
อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร อยูทางดานขวามอืของทาน  

 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรั่งเศส 
 

1. ชื่อ - นามสกุล ปจจุบัน  ...................................................................................... ............... ..... .. 
2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา            หมาย            แยกกันอยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

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

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

ดวย ..................................................................................................................................... 
11. ชื่อสถานที่ทํางาน /สถานศกึษา และที่อยู ................................................................................. 

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

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา  
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอื่นออกคาใชจายให ระบ ุ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 
15. ชื่อบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 

 
** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 

ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สุดเพื่อ ประโยชนของตัวทานเอง 
การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอาํนวยความ

สะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น ** 


