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เยอรมนั-เนเธอรแ์ลนด-์เบลเยี่ยม-ลกัเซมเบิรก์-ฝรัง่เศส 

ชมจตัรุสัโรเมอร ์นครแฟรง้เฟิรต์ ถ่ายรปูกบัมหาวิหารแห่งโคโลญจน ์ 

เยี่ยมหม ูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์นัง่รอืหลงัคาทอ้งกระจกและแวะชมโรงงาน

เจียรไนยเพชรท่ีมีช่ือของอมัสเตอรด์มัส ์ ถ่ายรปูกบัหนนูอ้ยมาเนเคนพิส  

ชมประเทศลกัเซมเบิรก์ประเทศท่ีเล็กท่ีสดุของยโุรป  

เท่ียวปารสีชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์ถ่ายรปูกบักบัหอไอเฟล  

พรอ้มชอ้ปป้ิงลาฟาแย็ต 
 

โดยสายการบินไทย 

 
บรษิทัฯ ขอน ำเสนอรำยกำรทวัรย์อดนิยมและเสน้ทำงแสนสวย เดนิทำงไปกบัสำยกำรบนิไทย ใหท้่ำนไดร้บัควำม

สะดวกสบำยของบรกิำรของสำยกำรบนิตลอดเทีย่วบนิ และท่องเทีย่วกบัสถำนทีต่่ำงๆ พระรำชวงัอนัแสนโรแมนตคิ และถูกใจ
กบักำรเลอืกซื้อสนิคำ้แบรนดแ์นมมำกมำยพรอ้มทัง้สนิคำ้ปลอดภำษ ีกบัวนัสดุพเิศษของท่ำน.. 
 

แฟรง้คเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั5 ของประเทศเยอรมนี  
โคโลญจ ์ เมอืงส ำคญัรมิแม่น ้ำไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศนูยก์ลำงทำงกำรคำ้ งำนศลิปะ 

และอุตสำหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหล่งผลติน ้ำหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชือ่ 

Europe 9 Days 
Benelux-France  
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อมัสเตอรด์มั เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศเนเธอรแ์ลนดห์รอืฮอลแลนด ์ อดตีอำณำจกัรใหญ่ในดำ้นกำรคำ้ทำงทะเล และ
ยงัเป็นประเทศทีเ่ป็นทีต่ัง้ของศำลโลกอกีดว้ย ชมธรรมชำตทิีง่ดงำมและเมอืงใหญ่ทีส่วยงำม และเป็นถิน่
ก ำเนิดของเทศกำลชมดอกไมท้ีโ่ด่งดงัทีส่ดุในโลก  

ลกัเซมเบิรก์ นครรฐัทีม่พีื้นทีข่นาดเลก็ทีส่ดุแห่งหนึง่ของยุโรป ทีม่พีื้นทีเ่พยีง 2,586 ตารางกโิลเมตร 
บรสัเซลส ์ นครหลวงแห่งประเทศเบลเยีย่ม ชมเมอืงทีง่ดงำมและสญัลกัษณ์ของหนูน้อยมำนิคนิพสิ ใหท้่ำน 

ถ่ำยรปูเป็นทีร่ะลกึ  
ปารีส  เมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ของประเทศฝรัง่เศส  และชมควำมเก่ำแก่ของพระรำชวงัแวรซ์ำยส ์ชม  
  ทศันียภำพของเมอืงหลวงถ่ำยภำพประทบัใจกบัสถำนทีต่่ำงๆ พรอ้มทัง้เลอืกซื้อสนิคำ้แบรนดเ์นมและดวิตี้ฟรี
  มำกมำยจำกย่ำนใจกลำงเมอืง 
 

ก าหนดการเดินทาง     15-23 ก.ย. / 22-30 ก.ย. 2561 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  
20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 2-3  เคาน์เตอรส์ายการบิน 
 ไทย  เชค็กรุป๊แถว D พรอ้มเจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและบตัรโดยสาร 
23.45 น. ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG920 
 

วนัทีส่อง แฟร้งเฟิรต์ (เยอรมนั) - โคโลญจน์-ดสุเซลดอรฟ์ 

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินนครแฟร้งคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนันี หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร น าทา่นน ำทำ่นเดนิทำงสู ่แฟร้งคเ์ฟิรต์ Frankfurt เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็น
อนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยูร่มิฝัง่แมน่ ้ำไมน์ และยงัเป็นทีต่ัง้ของตลำดหลกัทรพัยแ์ฟรง้ค์
เฟิรต์และธนำคำรกลำงยโุรป และยงัเป็นเมอืงทีร่ ่ำรวยทีส่ดุในกลุ่มสหภำพยโุรป น ำทำ่นชม จตัรุสั
กลางเมืองโรเมอร ์อนังำมสงำ่ มบีำ้นไมท้รงเยอรมนั ทีไ่ดส้รำ้งจ ำลองมำจำกของเกำ่ โดยรกัษำ
รปูแบบสถำปัตยกรรมโบรำณอนัสวยงำม ไวไ้ดอ้ยำ่งดเียีย่ม น ำทำ่นชมภำยนอกของมหำวหิำรโดม
แหง่แฟรงคเ์ฟิรต์ ทีไ่ดร้บักำรบรูณะขึน้มำหลงัไดร้บัผลกระทบอยำ่งหนกัในชว่งสงครำมโลกครัง้ที ่2  
ใหท้ำ่นเดนิเล่นและชอ้ปป้ิงยำ่นจตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจตัุรสัทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในเมอืง 
ดำ้นขำ้งกค็อื Frankfurt City Hall หรอืศำลำว่ำกำรเมอืง ศลิปะแบบโกธคิทีไ่ดร้บักำรกอ่สรำ้งขึน้ในปี 
1405 ซึง่อยู่ทำงดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัุรสั จุดทอ่งเทีย่วทีน่่ำสนใจทีส่ดุจุดหนึ่งในแฟรงก์
เฟิรต์ มอีำคำร 9 อำคำร ซึง่ไดร้บัมำจำกครอบครวัพอ่คำ้ครอบครวัหนึ่ง โดยอำคำรตรงกลำง
กลำยเป็น City Hall และถกูเชือ่มกบัอำคำรรอบๆ สถำนทีแ่หง่นี้เป็นทีต่ัง้ของรฐับำลทอ้งถิน่มำ
มำกกว่ำ 600 ปี โดยทัง้ภำยนอกและภำยในมกีำรตกแต่งดว้ยสไตลโ์กธคิสมยัใหม ่ซึง่มคีวำมสวยงำม
เป็นอยำ่งมำก พบกบัอำคำรกึง่ไมซุ้งอนังดงำมแบบฟำคแวรก์เฮำ้สท์ีเ่รยีกว่ำ “ออสไซเล่อ” ทีไ่ดร้บั
กำรกอ่สรำ้งขึน้มำใหมโ่ดยสำมำรถรกัษำรำยละเอยีดของอำคำรดัง้เดมิทีเ่คยถกูท ำลำยหมดสิน้เมือ่
สมยัสงครำมโลกครัง้ทีส่องไดท้กุรำยละเอยีด 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ. ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมืองโคโลญจ ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง)  เมอืงเกำ่แก่ทีต่ ัง้มำตัง้แต่

สมยัโรมนั ชือ่เมอืงนี้มำจำก “โคโลเนีย” ซึง่ตัง้อยูท่ำงตอนใตข้องรฐั Nordrhein-Westfalen เยอรมนั
เหนือใกลก้บัเมอืงบอนน์ เมอืงหลวงเกำ่ของเยอรมนัตะวนัตกในสมยัอดตีกอ่นกำรรวม ตวักนักบั
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เยอรมนัตะวนัออก คนไทยเรำจะรูจ้กัเมอืงนี้ตำมชือ่ของน ้ำหอม โอ เดอร ์โคโลญจน์ (Eau de 
Cologne 4711) และทีน่ี้กเ็ป็นแหล่งผลติน ้ำหอมดงักล่ำวมำตัง้แต่เกอืบ300ปี เลข 4711 คอืเลขทีข่อง
บำ้นผูผ้ลตินัน่เอง น ำทำ่นถ่ำยรปูภำยนอกกบั มหาวิหารโคโลญจ ์เป็นมหำวหิำรสไตลโ์กธคิดัง้เดมิที่
อยูใ่นรำยชือ่ของสถำนทีแ่หง่มรดกโลก เป็นศำสนสถำนของครสิตศ์ำสนำโรมนัคำทอลกิ นบัเป็นวหิำร
ทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมยันัน้ ลกัษณะสถำปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร 
กวำ้ง 86 เมตร ยำว 144 เมตร สรำ้งเพือ่อทุศิใหน้กับุญปีเตอรแ์ละพระแมม่ำร ีเริม่กอ่สรำ้งมำตัง้แต่ปี 
1248 แต่มปัีญหำใหต้อ้งหยดุพกักำรกอ่สรำ้งไปบำ้ง จงึตอ้งใชเ้วลำกว่ำหกรอ้ยปีจงึสรำ้งเสรจ็สมบรูณ์ 
และสรำ้งเสรจ็ในปี 1880 และครัง้หนึ่งสมเดจ็พระปิยมหำรำช รชักำลที ่5 ของประเทศไทย ไดเ้คย
เสดจ็มำเยอืนเมือ่ครำวเสดจ็ประพำสเยอรมนัครัง้แรกในปี 1897 ในระหว่ำงสงครำมโลกครัง้ที2่
เครือ่งบนิพนัธมติรไดถ้ล่มวหิำรแหง่นี้รวม 14 ครัง้แต่ทกุครัง้เหมอืนมมีนตรข์ลงั ลกูระเบดิพลำดจำก
มหำวหิำรไปทกุครำวไปคงควำมเสยีหำยแก่มหำวหิำรเพยีงเลก็น้อย  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทาง
สูเ่มืองดสุเซลดอรฟ์ เมอืงหลวงแหง่ North Rhine-Westphalia เมอืงแห่งสถาปัตยกรรมอนัเกา่แก่
อนัสวยงาม และประวตัปิระวตัศิาสตรน์บัแต่ยคุสมยัปี ค.ศ.1100 ไมว่่าจะเป็นความสวยงามของซติี้
ฮอลลท์ีโ่ด่งดงั รวมถงึปราสาทอนัเกา่แก่ทีต่ ัง้ตระหงา่นเหนือแมน่ ้าไรน์และท าใหเ้มอืงดุสเซลดอรฟ์ 
กลายเป็นจดุหมายการทอ่งเทีย่วที ่นกัทอ่งเทีย่วตอ้งการมามากทีส่ดุแหง่หนึ่งในประเทศเยอรมนั (ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ดสุเซลดอรฟ์ (เยอรมนั)- ซานสคนัส ์(เนเธอรแ์ลนด)์-อมัสเตอรด์มัส ์
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม    

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูห่มู่บา้นวฒันธรรมฮอลแลนด ์ซานสส์คนัส ์ประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) หมูบ่ำ้นอนุรกัษ์กงัหนัลมเกำ่แก ่ทีต่ ัง้อยูท่ำง
ตอนเหนือของประเทศ โดยหมูบ่ำ้นแหง่นี้ถอืว่ำเป็นสถำนทีท่ีเ่กบ็รวบรวมประวตัศิำสตรข์องกงัหนัลม
เอำไวเ้ป็นอยำ่งด ีซึง่จะไดพ้บกบัควำมสวยงำมอยำ่งลงตวัของหมูบ่ำ้นทีส่รำ้งขึน้สไตลบ์ำ้นไมแ้บบ
ฮอลแลนด ์สมัผสับรรยำกำศแบบชนบททีส่วยงำม ซึง่ประกอบไปดว้ยแมน่ ้ำ ทุง่หญำ้ และกำรปศสุตัว ์ 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บา่ย ใหเ้วลำทำ่นไดถ้่ำยภำพเป็นทีร่ะลกึกบักงัหนัลม จดัเป็นหนึ่งสญัลกัษณ์ส ำคญัของประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์ซึง่กงัหนัของประเทศนี้ไดม้กีำรใชป้ระโยชน์เป็นอยำ่งยิง่โดยเฉพำะในดำ้นกำรผนัน ้ำ 
วดิน ้ำ ระบำยน ้ำเพือ่เอำดนิในทะเลมำใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในดำ้นต่ำงๆ พรอ้มชมกำรท ำรองเทำ้ไม ้ที่
ถอืเป็นของและสนิคำ้ทีร่ะลกึทีส่ ำคญัของเนเธอรแ์ลนด ์น ำทำ่นเดนิทำงสูก่รงุอมัสเตอรด์มัส ์เมอืง
หลวงของปรระเทศเนเธอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี น ำทำ่นชมกรงุอมัเสตอรด์มั
เมอืงแหง่สำยน ้ำ เมอืงทีไ่ดส้มญำนำมว่ำเวนิสแหง่ยโุรป เมอืงทีอ่ยูต่ ่ำกว่ำระดบัน ้ำทะเล ซึง่ตลอดสอง
ฝัง่แมน่ ้ำแอมเทลจะพบเหน็บำ้นเรอืนแพทีจ่อดเรยีงรำยประดุจหมูบ่ำ้นกลำงสำยน ้ำอำคำรบำ้นเรอืนที่
ตัง้อยูบ่นสองฝัง่ ถงึแมว้่ำจะไม่อำจเอย่ไดว้่ำมคีวำมคลำสสคิ แต่กม็เีอกลกัษณ์ทีคู่่ควรแกก่ำรไปเยอืน 
น ำทำ่นชมยำ่นเมอืงเกำ่และยำ่นจตัุรสัดมัสส์แควร ์ชมและถำ่ยรปูดำ้นนอกกบัพระรำชวงัหลวง Royal 
Palace หรอืภำษำดชัท ์Konniklijk Paleis สรำ้งขึน้ในปี 1648-1654 เพือ่ใชเ้ป็นศำลำว่ำกำรเมอืง จน
มำในปี 1808 ในสมยัของกษตัรยิ ์Lodewijk Napoleon จงึไดเ้ปลีย่นมำใชเ้ป็นทีพ่กัอำศยัของรำชวงศ์
ปัจจบุนัพระรำชวงัแหง่นี้ ไดถ้กูใชเ้ป็นทีร่บัรองพระรำชอำคนัตุกะของพระรำชนิี จำกนัน้น ำทำ่นสู่
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ทำ่เรอื ใหท้ำ่น ล่องเรือหลงัคากระจก เพือ่ชมบรรยำกำศของเมอืงเกำ่อมัสเตอรด์มัทีส่รำ้งอยูร่มิ 2 
ฝัง่คลองทีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่ยคุศตวรรษที ่16-18 ซึง่คลองนี้ขดุขึน้มำเพือ่ควบคมุระดบัน ้ำของแมน่ ้ำแอมส
เตลทีม่กัจะเออ่ลน้เขำ้ทว่มในเมอืงจนเป็นหนึ่งในต ำนำนของชือ่เมอืงและปัจจบุนัชำวเมอืงยงัใชส้ญัจร
ไปมำพรอ้มกบัสถำปัตยกรรมรปูปนูปัน้ต่ำง ๆ บ่งบอกถงึควำมมฐีำนะศกัดนิำและบำ้นบำงหลงัมอีำยุ
เกำ่แกก่ว่ำรอ้ยปี จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้ชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวธิกีำรเจยีรนยัเพชร 1 ใน
สนิคำ้ออกทีส่ ำคญัของเนเธอรแ์ลนดท์ีจ่ะท ำใหเ้ขำ้ใจถงึวธิกีำรในกำรเลอืกซือ้อญัมณีล ้ำคำ่นี้ ทำ่นมี
โอกำสเขำ้ชมโชวร์มูทีจ่ะน ำเพชรน ้ำดขีนำดต่ำงๆ มำใหท้ำ่นไดช้ม 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
 น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีสี่ ่  อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์-บรสัเซลส ์(เบลเยีย่ม)  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่กรงุบรสัเซลส ์ประเทศเบลเย่ียม เมอืงศนูยก์ลำงดำ้นกำรเมอืง
นำนำชำตแิหง่สหภำพยโุรป อกีทัง้ยงัเป็นศนูยบ์ญัชำกำรกลำงขององคก์ำรสนธสิญัญำป้องกนั
แอตแลนตกิเหนือ นอกจำกนี้บรสัเซลสย์งัเป็นทีต่ัง้ของนำโต (NATO) อกีดว้ย ท ำใหห้ลำยประเทศมี
สถำนทตูในบรสัเซลสถ์งึ 3 แหง่ คอื สถำนทตูปกตขิองแต่ละประเทศ สถำนทตูประจ ำสหภำพยโุรป
และสถำนทตูประจ ำนำโต (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บา่ย น ำทำ่นชมและถ่ำยรปูภำยนอก อะโตเม่ียม ประตมิำกรรมอนังดงำมสญัลกัษณ์ของงำนแสดงสนิคำ้

โลกเอก็ซโ์ป ซึง่จดัขึน้ ณ ประเทศเบลเยีย่ม ถอืเป็นผลงำนชิน้ส ำคญั และปัจจุบนัถอืเป็นสญัลกัษณ์อกี
อยำ่งหนึ่งของกรงุบรสัเซล  จำกนัน้น ำทำ่นชมเมอืงและชมควำมสวยงำมของจตัรุสัแกรนดเ์พลซ ที่
เป็นแลนดม์ำรค์ของบรสัเซล สถำนทีต่ัง้ของอดตีพระรำชวงัหลวง ศำลำวำ่กำรเมอืงเกำ่ ทีม่สีรำ้งดว้ย
ศลิปะหลำยยคุสมยัทัง้สไตล์โกธคิ บำรอคและรอคโคโค น ำทำ่นถ่ำยรปูคูก่บัหนูน้อยมาเนเคนพีส 
หรอืหนูน้อยยนืฉี่  สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัยิง่ของบรสัเซลลสแ์ละเลอืกซือ้ของฝำกและชอ็คโกแลต็รปูหนู
น้อยมำเนเคสพสิแสนอรอ่ย ซึง่ประเทศเบลเยีย่มยงัเป็นประเทศทีม่ชี ื่อเสยีงดำ้นควำมอรอ่ยของชอ็คโก
แลต็อกีดว้ย   

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห้่า บรสัเซลส ์(เบลเยีย่ม)- ลกัเซมเบิรก์- เทรียร ์(เยอรมนั) - แรงส ์(ฝรัง่เศส)  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าเดนิทางสูป่ระเทศลกัเซมเบิรก์ Luxembourg หรือช่ือทางการว่า ราชรฐัลกัเซมเบิรก์ นครรฐัทีม่ ี
พืน้ทีข่นาดเลก็ทีส่ดุแหง่หนึ่งของยโุรป ทีม่พีืน้ทีเ่พยีง 2,586 ตารางกโิลเมตร มพีรมแดนตดิกบั
ประเทศเยอรมนัี, เบลเยีย่มและฝรัง่เศส (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าทา่นเดนิเลน่ชมเมอืง
ลกัเซมเบริก์ จดัว่าเป็นเมอืงในหบุเขาทีส่วยงาม เดนิชมเมอืงทีถ่กูอนุรกัษ์ไวเ้ป็นมรดกโลก ตัง้แต่ปี 
1994 และมกัถกูขนานนามว่าเป็น“สวติเซอรแ์ลนดน้์อย”  ชมยา่นเกา่แกท่ีส่ดุทีเ่รยีกว่า Wenzel Walk
เป็นทีต่ัง้ของอาคารเกา่ทีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์ทัง้ปราสาทและป้อมปืนส าคญั และมหาวหิารในศตวรรษที ่
17 และบา้นเรอืนต่างๆ สถานทีส่ าคญัทางราชการ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึตามอธัยาศยั  
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กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บา่ย น ำเดนิทำงโดยรถโคช้สูเ่มืองเทรียร ์Trier เมอืงทีเ่กำ่แกท่ีสุ่ดในประเทศเยอรมนี กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ 16 ปี

กอ่นครสิตกำล โดยตัง้อยูใ่นหบุเขำเตีย้ๆ ทีป่กคลุมไปดว้ยไรอ่งุน่บนฝัง่แมน่ ้ำโมเซลเลอ  และเมอืง 
เทรยีรน์ี้เป็นเมอืงอำณำนิคมของโรมนัตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่1 และในศตวรรษถดัมำกก็ลำยเป็นเมอืง
ศนูยก์ลำงกำรคำ้ทีย่ ิง่ใหญ่มำกแหง่หนึ่งของประเทศเยอรมนี โดยในชว่งปลำยครสิตศ์ตวรรษที ่3 เมอืง
เทรยีรไ์ดก้ลำยเป็นทีรู่จ้กักนัในชือ่ “โรมทีส่อง” เนื่องจำกจ ำนวนและคณุภำพของโบรำณสถำนที่
ปรำกฏอยูเ่ป็นขอ้พสิจูน์ทีโ่ดดเด่นของอำรยธรรมโรมนั ต่อมำองคก์ำรยเูนสโกไดบ้รรจุรำยชือ่ประกำศ
ใหเ้มอืงเทรยีรเ์ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1986 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงขำ้มพรมแดนอกีครัง้สูป่ระเทศ
ฝรัง่เศส น ำทำ่นเดนิทำงสู่เมืองแรงส ์Reims เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นแควน้ชอ็งปำญ-อำรแ์ดน แควน้ทีไ่ดร้บั
กำรยกยอ่งว่ำเป็นถิน่ก ำเนิดของแชมเปญ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 
วนัทีห่ก แรงส-์แวรซ์ายส-์ปารีส-มงมารต์ (ฝรัง่เศส) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองแวรซ์ายส ์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้ของพระราชวงั

หรหูราชื่อดงัของโลก ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงปารสี ซึง่ปัจจบุนัเป็นสว่นหนึ่งของมหานครปารสี 

  น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles Palace พระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่และสวยงามแหง่หนึ่ง 
  ของโลกและนบัเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนัดว้ย เดมินัน้แวรซ์ายสเ์ป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ 
  แห่งหนึ่งเท่านัน้ มผีูค้นอาศยัอยูเ่บาบาง บรเิวณสว่นใหญ่เป็นป่าเขาเยีย่งชนบทอื่นๆ ของฝรัง่เศส เมื่อพระ
  เจา้หลุยสท์ี ่13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรงพระเยาว ์ขณะพระชนมายุได ้23 พระชนัษา ทรงนิยมล่าสตัวใ์นป่า และ
  ทรงเหน็ว่าต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพื่อล่าสตัว ์จงึโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระต าหนกัขึน้มา
  ใน พ.ศ. 2167 พระราชวงัแวรซ์ายส ์อดตีพระราชวงัในยคุสมยัของพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ทีส่รา้งไดอ้ย่างวจิติร
  บรรจงจนกลายเป็นตน้แบบของพระราชวงัอื่นๆ มากมาย เดมิทเีมื่อพระเจา้หลุยสท์ี ่13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรง
  พระเยาว ์ทรงนิยมล่าสตัวแ์ละทรงเหน็ว่าต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพื่อล่าสตัว ์จงึโปรดเกลา้
  สรา้งพระต าหนกัขึน้มาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็นเพยีงกระทอ่มเลก็ๆ ส าหรบัพกัชัว่คราวเทา่นัน้ เมื่อ
  พระเจา้หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้งพระราชวงัแหง่ใหม ่เพื่อเป็นศนูย์กลางในการ
  ปกครองของพระองค ์จงึเริม่มกีารปรบัปรุงพระต าหนกัเดมิในปี 1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลา้นฟรงัค ์
  คนงานอกี 30,000 คนและใชเ้วลาอยู่ถงึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี 1688 ทุกสว่นท าดว้ยหนิอ่อนสขีาวเป็นแบบ 
  อย่างศลิปกรรมทีง่ดงามมาก  กำรก่อสรำ้งพระรำชวงัแวร ์ซำยสแ์ห่งนี้ไดน้ ำเงนิมำจำกค่ำภำษอีำกรของ 
  รำษฎรชำวฝรัง่เศส ต่อมำจงึไดม้กีองทพัประชำชนบุกเขำ้ยดึพระรำชวงัและจบัพระเจำ้หลุยสท์ี ่16 แหง่ 
  ฝรัง่เศส กบัพระนำงมำร ีอองตวัเนต ประหำรดว้ยกโิยตนิ ในวนัที ่16 ตุลำคม 1789 ปัจจบุนัพระรำชวงัแวร์
  ซำยสย์งัอยู่ในสภำพดแีละเปิดใหป้ระชำชนเขำ้ชมได ้น ำท่ำนชมภำยในทีม่กีำรแบง่เป็นหอ้งต่ำงๆ อำท ิหอ้ง
  บรรทม  หอ้งเสวย  หอ้งส ำรำญ เป็นตน้ ทุกหอ้งลว้นมเีครื่องประดบังดงำมตระกำรตำและภำพเขยีนทีม่ ี
  ชื่อเสยีง อำท ิหอ้งกระจก (Galerie des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชีื่อเสยีงมำกทีส่ดุซึง่
  เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนำมในสญัญำสงบศกึระหว่ำงสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครำมโลกครัง้ที ่ 
  1 และใชเ้ป็นทีล่งนำม ในเมื่อเยอรมนีบุกตชีนะฝรัง่เศสในสงครำมโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งนี้พระเจำ้หลุยสท์ี ่
  14 ทรงท ำกำรก่อสรำ้งเอง ภำยในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บำน เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวรซ์ำยส์
  อนัสวยงำม ในพระรำชวงัแวรซ์ำยสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง  รวมภำพวำดทัง้หมด 6,123 ภำพและงำนแกะ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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  สลกัทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้มฟังบรรยำยจำกมคัคุเทศกท์ัง้ในสว่นของกษตัรยิแ์ละพระรำชนิีรวมทัง้หอ้งโถง
  กระจกทีท่ตูจำกสยำมไดเ้คยเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ใหเ้วลาทา่นเดนิเล่นบรเิวณอุทยานดา้นหลงั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย  น ำทำ่นสู ่ย่านมงตม์ารต์ Mont Mart มคีวำมสงูประมำณ 130 เมตร แต่มคีวำมสงูโดดเดน่เนื่องจำก
  พืน้ทีท่ีร่ำยลอ้มรอบแมน่ ้ำเป็นทีร่ำบต ่ำ จงึท ำใหม้งตม์ำรต์ตระหงำ่นโดดเด่นเหมอืนเป็นภเูขำ ยำ่นนี้
  เคยเป็นทีต่ัง้ของทหำรเกำ่ตัง้แต่สมยัสงครำม เมือ่สงครำมผำ่นไปมแีหล่งบนัเทงิเขำ้มำแทนที ่ยำ่นนี้
  จงึเป็นยำ่นศลิปะเกำ่แกท่ีเ่ป็นแหล่งรวมตวัของศลิปินมำตัง้แต่สมยัอดตีจนกระทัง่ปัจจบุนั เป็นยำ่น 
  ยอดฮติของศลิปินทีร่บัจำ้งวำดภำพ กลำงแจง้ รำ้นหนงัสอื และโปสเตอรศ์ลิปิน รำ้นกำแฟเก๋ๆ ทีม่ ี
  ชวีติชวีำ และประทบัใจกบัสไตลก์ำรจดัทีน่่ำรกัๆ อนัเป็นเสน่ห ์อกีอยำ่งหนึ่งของยำ่นนี้ น ำทำ่นเดิน
  ชม วิหารพระหฤทยัอนัศกัด์ิสิทธ์ิหรือโบสถซ์าแครเคอร ์Sacre Coeur โบสถแ์บบศลิปะโรมำ 
  โนไบแซนไทน์ทีส่วยทีส่ดุในกรงุปำรสี ท ำดว้ยหนิออ่นสขีำวทัง้หลงัตดักบัฟ้ำสคีรำม มคีวำมสวยงำม
  และโดดเดน่อยำ่งทีส่ดุ ดำ้นหน้ำมอีนุสำวรยีอ์ศัวนิขีม่ำ้ยนืขนำบซำ้ยขวำ ดำ้นซำ้ยคือเซนตห์ลุยส ์ 
  สว่นดำ้นขวำคอื Joan of Arc วรีสตรผีูโ้ด่งดงัทีส่ดุของฝรัง่เศส ภำยในวหิำรมภีำพโมเสกขนำดใหญ่
  ทีส่ดุของโลกทีทุ่กคนตอ้งไปดูคอื Great Mosaic of Christ ภำพโมเสกทีใ่ชเ้วลำรว่ม 10 ปีจงึส ำเรจ็ 
  และ ณ บรเิวณนี้ ทำ่นจะไดช้มกรงุปำรสีในมมุทีน่่ำประทบัใจแบบพำโนรำมำ่ววิ พรอ้มรืน่เรงิกบันกั
  ดนตรพีเนจรทีม่ำขบักล่อมดนตรใีหก้บัผูม้ำเยอืน ก่อนเดนิทางกลบัเขา้ นครปารีส มหานครทีค่นทัว่โลก
  ใฝ่ฝันอยากมาเยอืน  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารจนี 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีเ่จด็ ปารีส (ฝรัง่เศส) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรฐัฝรัง่เศส ทีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากมายกว่า 20 

ลา้นคนต่อปี ดว้ยประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานทัง้ศลิปะและสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางของ
แฟชัน่ทีท่นัสมยั น าท่านชมโดยรอบเริม่จากเกบ็ภาพสวยของหอคอยไอเฟิลบรเิวณหน้าโรงเรยีนการทหาร
หรอืจตุัรสัทรอคาเดโร,ผ่านชมประตูชยัแหง่จกัรพรรดนิโปเลยีน ณ.จตุัรสัชารล์สเดอโกลล,์ ถนนชองเอลเิซ่
ย่านหรหูราราคาแพงทีโ่ดง่ดงั จตุัรสัคองคอรต์ทีต่ัง้ของเสาหนิโอเบลสิจากวหิารลกัซอรใ์นอยีปิต์, โดมอนิวา
ลดิ สถานทีเ่กบ็พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน เป็นตน้ ใหท้่านถ่ายรปูภายนอกกบัพิพิธภณัฑล์ูฟวร ์
พพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยูใ่นกรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุ 
เก่าแก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก ไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิกชาวจนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดให้
สาธารณะชนเขา้ชมไดเ้มื่อปี ค.ศ.1793 มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานตัง้แต่สมยัราชวงศก์าเปเซยีง ตวั
อาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษาผลงานทางศลิปะที่
ทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อย่างเช่น ภาพเขยีนโมนาลซิา ผลงานของเลโอนารโ์ด ดาวนิช ีหรอื
ภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่งแอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูวรม์ผีูม้าเยีย่มชม
เป็นจ านวน 8.3 ลา้นคน ท าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้าเยีย่มชมมากทีส่ดุในโลกและยงัเป็นสถานทีท่ีม่ ี
นกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุในกรุงปารสี   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บา่ย น าท่านมเีวลาเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมจากรา้นคา้ปลอดภาษ ีไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าเดนิทางรโิมวา, กระเป๋า

แบรนดด์งั รวมถงึน ้าหอมต่างๆ  ก่อนใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมสดุหร ูณ หำ้งดงัใจกลำงกรงุ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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ปำรสี อสิระชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ หำ้งสรรพสนิคำ้ทีใ่หญ่และมชีือ่เสยีงทีส่ดุในประเทศ
ฝรัง่เศส ตัง้อยูใ่กลก้บัโรงโอเปร่ำกำรน์ิเยร ์มสีำขำอยูต่ำมเมอืงใหญ่ๆ มำกมำยในหลำยๆ ประเทศ แต่
ทีโ่ด่งดงัขึน้ชือ่ทีส่ดุคงเป็นสำขำปำรสี ทีต่ ัง้อยูบ่นถนนโฮสมำนน์  เปิดกจิกำรในค.ศ.1894 ในยำ่น
โอเปรำ่ทีค่นปำรสีชอบเดนิชอ้ปป้ิงกนัมำกทีส่ดุ มแีฟชัน่โชวใ์หช้มฟรทีกุๆ สปัดำห ์แถมมรีำ้นอำหำร
แบบบรกิำรตนเองกบัทวิทศัน์ทีส่วยงำมบนชัน้ 6 ซึง่สำมำรถมองเหน็ตกึโอเปรำ่ไดอ้ยำ่งชดัเจน 
หำ้งสรรพสนิคำ้นี้มสีนิคำ้หลำยหลำกแบรนดด์งัไวส้ ำหรบันกัชอ้ปป้ิง ใหเ้ลอืกสรรไดอ้ยำ่งครบครนั 
อำท ิPrada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็น
ตน้   
(เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าของท่าน อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั)  

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีแ่ปด ปารีส (ฝรัง่เศส)-สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  หลงัอาหารอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินชารล์เดอรโ์กล เพ่ือน าท่านท าคืนภาษีและเชค็อิน
ตัว๋โดยสาร 

13.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินนครปารีส  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG931 

 

วนัทีเ่ก้า กรงุเทพฯ 
05.55 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 
 

 
 

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่างๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  
สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบั

เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  15-23 ก.ย. / 22-30 ก.ย. 2561 
 

Europe Benelux-France 9 Days / TG 
(เยอรมนั-เนเธอรแ์ลนด-์เบลเย่ียม-ลกัเซมเบิรก์-ฝรัง่เศส) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 59,900 36,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 56,900 36,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 54,900 34,900 

ทา่นทีป่ระสงคจ์ะพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 12,900 12,900 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,900 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 30 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง

บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้ 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปล่ียนสนามบิน
ท่ีบินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั 
ท่านละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไม่สามารถย่ืนพร้อมคณะ
ได้ หากมีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนานท่ีสดุ 
ท่านอาจจะต้องไปย่ืนวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการย่ืนวีซ่าให้ท่าน
ได้เพียงเฉพาะตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนน้ิวมือ 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-แฟรง้คเ์ฟิรต์ // ปารสี-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการและคา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
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 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกห์รอืหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางใน

ต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที ่1 ม.ิย.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏ
และเงือ่นไขของสายการบนิ   

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เชงเกน้และคา่บรกิารนดัหมายและแปลเอกสาร ทา่นละ 3,900 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอืกอ่นเดนิทาง) 
 คา่ทปิพนกังานขบัรถ, พนกังานทอ้งถิน่และหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบั พรอ้มคณะ ทา่นละ 2,000 บาท (ช าระ

พรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง) 
 คา่บรกิารยกกระเป๋าทกุแหง่ ทา่นผูเ้ดนิทางทุกทา่นจะตอ้งดแูลทรพัยส์นิของทา่นดว้ยตนเอง 
 คา่น ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหวา่งทวัร)์ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารที่
เกีย่วกบัวซี่า หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาตรินุแรง หรอื 
ทรพัยส์นิ หรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 

การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งทำ่น ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำ
ทัง้หมด 

การยกเลิก 

 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิมดัจ ำคำ่ตัว๋
โดยสำรของทำ่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 

 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใด ยืน่วซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำ 20,000.- บำท และคำ่วซีำ่ตำมที่

สถำนทตูเรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดวซี่ำผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  
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หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนื
เงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ๆ ทีม่ ี
เหตุท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนด
ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบั
วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
มกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทาง
บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ  
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3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และ
ไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตฝรัง่เศส) 

ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตาม
กฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 
-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์

หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบับดบงั

หน้าตา, ไม่ใสค่อนแทก็เลนสส์หีรอืบิก๊อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูฝรัง่เศสไม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกัหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำของ

สถำนทตูง่ำยยิง่ขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำงเดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
    ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 
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- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา
แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนัยื่น เป็นตน้ 

** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ ** 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร เอกสารออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน นับจากวนั
ยื่น พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ * 

 
** กรณีท่ีไม่มีส าเนาสลิปเงินเดือน หรือท างานแบบไม่มีสลิป ให้ท าจดหมายช้ีแจงมาเป็นภาษาองักฤษ 
ช้ีแจงโดยละเอียด เช่น รบัเงินเดือน โดยเป็นเงินสด หรือวิธิอ่ืนแล้วแต่กรณี ** 
 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี อพัเดทรายการไม่เกิน 15 วนั 

ถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือน หากสมดุบญัชีไม่มีเลขท่ีเล่มก ากบัทุกหน้ารายการต้องขอสเตท
เม้นท ์(Statement)  จากธนาคารย้อนหลงั 6 เดือนพร้อมประทบัตราจากธนาคารเท่านัน้  

- ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรบัสมดุอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อ
เจา้ของบญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่า
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จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่า
ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใช้หนงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่าน
ทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดง
ตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทาง
อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็นหลกั                   

 
 
 

************************************************************************************************************* 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งย่ืนค าร้องขอ
วีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูใน

ระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 

 
 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

 ............................................................................................................................................................... 
 รหสัไปรษณีย ์         

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
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 ................................................................................................................................................................. 
 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

........................................... 
 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

..............................................................................  
 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  

     

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

................................. 

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
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    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 


