
เนเธอร�แลนด�  เยอรมนี  ลักเซมเบิร�ก เบลเยี่ยม  
ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน  โดยสายการบินการ�ต�า (QR)    

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560: 2 – 9, 26 พ.ย. – 3 ธ.ค. 42,900.-

ธนัวาคม : 26 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61 (เทศกาลปีใหม)่ 49,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที=ยง คํ=า โรงแรมที=พกั 
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – โดฮา ✈ ✈ ✈

2
โดฮา –  อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์                                           

– จัตรัุสดมัสแควร ์         
✈ ✈ O

MERCURE AMSTERDAM 
AIRPORT

3 ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – โรงงานเจยีระไนเพชร – โคโลญ O O X MERCURE HOTEL 
KOELN WEST

4 โคโลญ – ลกัเซมเบริก์ – บรัสเซลส ์ O O O
IBIS BRUSSELS 
CENTRE GARE DU MIDI

5 บรัสเซลส ์– บรกูก ์– ปารสี O X O
MERCURE PARIS 
VELIZY

6 ปารสี – ประตชูยั – หอไอเฟล – มงมารต์  – ชอ้ปปิIง O O X MERCURE PARIS 
VELIZY

7
มหาวหิารนอเตรอดาม– พพิธิภณัฑนํ์Iาหอม – OUTLET– สนาม

บนิ 
O O ✈  

8 โดฮา – กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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***พกัปารสี 2คนื*** 

นําทา่นเดนิทางสูก่รงุอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ ใหท้า่นไดเ้ที=ยวหมูบ่า้นกงัหนัลม และลอ่งเรอื

หลงัคากระจกชมบา้นเมอืง นําทา่นชมความยิOงใหญข่อง มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) เยอืน

จตัุรสักรองดป์ราซ (Grand Place) จัตุรัสทีOกล่าวขานว่าสวยทีOสุดในยุโรปใจกลางกรุงบรสัเซลส ์

(Brussels) ประเทศเบลเยี =ยม (Belgium) เที=ยวปารสี (Paris) เมอืงทีOมเีต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสดุแสน

โรแมนตกิ ชอ้ปปิK งสดุมนัสท์ ี= Chic Outlet La Vallee Village 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ – โดฮา    

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 8 เคานเ์ตอร ์

Q, P สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีOคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที=สองของการเดนิทาง  โดฮา –  อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์ 

                                           – จตัรุสัดมัสแควร ์        

01.35 น. ออกเดนิทางสูโ่ดฮา โดยเที=ยวบนิที= QR837

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา แวะรอเปลี=ยนเครื=อง 

07.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดยเทีOยวบนิ QR237

12.20 น.
 

ถงึสนามบนิสคปิโพล กรงุอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ ผา่นขั Iนตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิOนชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัOวโมง) นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่

หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์ (Zaanse Schans) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเป็นทีOระลกึกบักั งหนั

ลม สญัลกัษณท์ีOสําคญัอยา่งหนึOงของชาวดตัช ์ และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้อง

ชาวดัตชท์ีOใชใ้ส่ในชวีติประจําวันในงานอาชพีต่างๆพรอ้มเชญิเลอืกซืIอสนิคา้ของทีOระลกึ 

จากนัIนเดนิทางสูใ่นเมอืงอัมสเตอรด์มั นําทา่นเดนิเทีOยวชมและเลอืกซืIอสนิคา้ทีOบรเิวณจตัุ

รสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมอืงทีOมอีนุสรณส์งครามเพืOอรําลกึถงึทหาร

ทีOเสยีชวีติในสงครามโลกครัIงทีO 2 และอดตีศาลาวา่การเมอืงทีOหลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็น

พระราชวงัหลวงในชว่งทีOจักรพรรดนิโปเลยีนแหง่ฝรัOงเศสเรอืงอํานาจ  

ระยะทาง 
37 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
40 นาท ี

คํ=า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ีOพัก โรงแรม MERCURE AMSTERDAM AIRPORT หรอืเทยีบเทา่  

วนัที=สามของการเดนิทาง       ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – โรงงานเจยีระไนเพชร – โคโลญ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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ชมเมอืงอมัสเตอรด์มัโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลดัเลีIยวเขา้ตามลําคลอง สมัผัสชวีติ

ความเป็นอยู ่รวมทั Iงสภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่นังดงามสบืทอดมาตั Iงแตส่มยัศตวรรษทีO 17 และ

ทศันยีภาพของบา้นเรอืนอนัสวยงามอยา่งมเีอกลกัษณ ์    นําทา่นเขา้ชมสถาบนัสอนการ

เจยีระไนเพชร ทีOมชีืOอเสยีงระดบัโลก ซึOงทา่นจะไดส้มัผัสและเรยีนรูพ้ืIนฐานในการดแูละการ

เจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัIนยังไดม้ีโอกาสเลอืกซืIอเพชรเม็ดงามในราคา

โรงงาน และทา่นสามารถเลอืกชมสนิคา้อืOน อยา่งนาฬกิายีOหอ้ดงัมากมาย อาท ิ เชน่ ROLEX, 

PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, 

BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬิกาแฟชัOนอยา่ง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, 

ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

เที=ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาอาหารจนี

บา่ย จากนัIนนําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ เมอืงโคโลญ (Cologne) เมอืงสําคญัรมิแมนํ่Iาไรน ์

และเป็นเมอืงใหญอ่ันดับ 4 ของประเทศเยอรมน ี ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และ

อตุสาหกรรม ทั Iงยงัเป็นแหลง่ผลตินํIาหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชืOอ นําเทีOยวชมตวัเมอืง

โคโลญ เมอืงเกา่สมยัโรมนัเรอืงอํานาจ นําทา่นถา่ยรปูคูก่บัมหาวหิารโคโลญ (Cologne 

Cathedral) ซึOงเริOมกอ่สรา้งมาตั Iงแตปี่ 1248 แตม่เีหตทํุาใหต้อ้งหยดุพักการกอ่สรา้งไปบา้ง

สง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกวา่หกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบรูณ ์ทั IงนีIจงึแลว้เสร็จในปี 1880 มหาวหิาร

โคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีOใหญ่และสงูทีOสดุใน

โลกในสมยันัIน ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสงูถงึ 157 เมตร กวา้ง 86 

เมตร ยาว 144 เมตร จดุประสงคเ์พืOออทุศิใหนั้กบญุปีเตอรแ์ละ 

พระแมม่าร ี 

ระยะทาง 
268 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
3.30 ชม.

คํ=า อสิระอาหารคํOาตามอธัยาศยั

นําคณะเขา้สูท่ีOพัก โรงแรม MERCURE HOTEL KOELN WEST หรอืเทยีบเทา่

วนัที=ส ี=ของการเดนิทาง      โคโลญ – ลกัเซมเบริก์ – บรสัเซลส ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําเดนิทางโดยรถโคช้สูก่รงุลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศ ลกัเซมเบริก์ นครรัฐทีO

มพีืIนทีOขนาดเล็กทีOสดุแหง่หนึOงของยโุรป (2,586 ตร.กม.) ผา่นชมยา่นเมอืงเกา่แหง่ลกัเซม

เบริก์ เมอืงแหง่แกรนดด์ยคุ ผา่นชมสะพานสมยัโรมนั โบสถโ์นเตรอะดาม ประตมิากรรมสํารดิ

ของแกรนดด์ชัเชส ชารล็์อตต ์  ศาลาวา่การเมอืง  พระราชวงัทีOประทบัของแกรนดด์ยคุ  

อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และป้อมปราการสมยัโรมนั ชมววิทวิทศันข์องเมอืงทีOบา้น

เรอืนตั Iงเรยีงรายอยูใ่นแนวหบุเขาดสูวยงามยิOง 

ระยะทาง 
194 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
2.30 ชม.

เที=ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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บา่ย จากนัIนนําทา่นเดนิทางสูก่รงุ บรสัเซลส ์ (Brussels) เมอืงหลวงของ ประเทศเบลเยยีม 

สถานทีOตั Iงสํานักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื หรอืนาโต ้ จากนัIนนํา

ทา่นชมและถา่ยรปูเป็นทีOระลกึกบั อนสุรณอ์ะโตเมี=ยม (Atomium) ซึOงเป็นสญัลกัษณใ์น

การจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมืOอปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึIนโดยจําลองโลหะใน

ลกัษณะใสเหมอืนครสิตลั โดยขนาดใหญก่วา่โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่ จากนัIน

เขา้สูจั่ตรัุสกลางเมอืงจตัรุสักรองดป์ลาสต ์ (Grand Place) ทีOมชีืOอเสยีงกลา่วขานกนัวา่

สวยทีOสดุแหง่หนึOงในยโุรป   ชมศาลาวา่การเมอืงและอาคารทีOสวยงามโดยรอบจัตรัุส นําชม

และถา่ยรปูกบัเมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซึOงเป็นประตมิากรรมเด็กชายตวัเล็กๆกําลงั

ยนืแอน่ตวัปัสสาวะอยา่งน่ารัก ผูส้รา้งประวตัศิาสตรแ์ละตํานานพืIนเมอืงของชาวเบลเยีOยมซึOงมี

การเลา่ขานกนัมาหลากหลายตํานาน เชน่ มเีด็กชายชืOอจเูลยีนสก ี มาพบสายชนวนระเบดิ

กําลงัตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพืOอดบัชนวนและป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ ชาวเมอืงจงึทํารปูแกะสลกันี ้

เพืOอระลกึถงึความกลา้หาญ

ระยะทาง 
224 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
3 ชม.

คํ=า รับประทานอาหารคํOา ณ ภตัตาคาร อาหารพืIนเมอืง  (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว)

นําคณะเขา้สูท่ีOพักโรงแรม  HOTEL IBIS BRUSSELS CENTRE GARE DU MIDI หรอืเทยีบเทา่

วนัที=หา้ของการเดนิทาง     บรสัเซลส ์– บรกูก ์– ปารสี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําเดนิทางสูเ่มอืงบรกูก ์ (Brugge) ซึOงเป็นเมอืงรมิชายฝัOงทะเลทีOมชีื Oอเสยีงของประเทศ

เบลเยยีม และไดรั้บเลอืกเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้ โดยมสีมญานามวา่ 

เวนสิแหง่ยุโรปเหนอื เพราะเป็นเมืองทีOมกีารใชล้ําคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได ้ 

ลกัษณะของเมอืงนีIลอ้มรอบดว้ยคเูมอืงสองชั Iน และม ี อาคาร โบสถ ์ บา้นเรอืน ถนนทีO

สะอาดสวยงาม ซึOงสว่นใหญล่ว้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมชิ และแบบเรเนซองค ์และ

มสีถานทีOทอ่งเทีOยวทีOสําคญันําชมจตัรุสัใจกลางเมอืง (Market Square) หอระฆงัเกา่

แกท่ีOมปีระวตัอินัยาวนานและมปีระตมิากรรมทีOงดงาม ทีOชืOอวา่ Madonna & Child ซึOงเป็น

ประตมิากรรมทีOอยูภ่ายในโบสถพ์ระแม่มาร ี มลีักษณะเป็นหนิอ่อนทีOมกีารแกะสลัก โดย 

ไมเคลิแอน เจโล  ซึOงในปัจจุบันไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น ยอดศลิปินเอกของโลกชาว

อติาเลยีน 

ระยะทาง 
100 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
1.30 ชม.

เที=ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรัOงเศส เมืองทีOมมีนต์

เสน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีOนักทอ่งเทีOยวอยากมาเยอืนมากทีOสดุ 

ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึOงในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีOลํIาสมัยแหง่หนึOงของ

โลกทีOทรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ สืOอ แฟชัOน วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ 

ทําใหก้รงุปารสีเป็นหนึOงในเมอืงทีOสําคญัทีOสดุแหง่หนึOงของโลก   

ระยะทาง 
294 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
4 ชม.

คํ=า รับประทานอาหารคํOา ณ ภตัตาคารอาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ีOพัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรอืเทยีบเทา่   

วนัที=หกของการเดนิทาง       ปารสี – ประตชูยั – หอไอเฟล – มงมารต์  – ชอ้ปปิK ง  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
บริษัท ชิล สแควร� ทราเวล จํากัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว เลขท่ี 11/07092 ☎  ติดต�อ Call Center: 02-886-8518, 

094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 081565-7773 // LINE ไอดี: @chill.co.th หรือคล้ิกท่ี: http://goo.gl/tnAlZ2  (หน�า �  จาก � )4 12

http://goo.gl/tnAlZ2


นําเทีOยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสัคองคอรด์ 

(Place de la Concorde) ทีOพระเจา้หลยุสท์ีO 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถกูตดัสนิ

ประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิตัฝิรัOงเศส จากน ัKนเขา้ สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอ

ลเิซ ่ (Champs Elysees) ซึOงทอดยาวจากจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน, นํา

ชมและถา่ยรปูคูก่บัประตชูยั   นโปเลยีน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์หง่ชยัชนะ

ของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริOมสรา้งขึIนในปี ค.ศ.1806 

แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้นําถา่ยรปูเป็นทีOระลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) 

สญัลักษณ์ทีOโดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึOงสรา้งขึIนใน

ปีค.ศ.1889 ทีOบรเิวณจัตรัุสทรอคาเดโร ่ นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นมงมารต์ (Montmartre) 

เนนิเขาทีOสงูทีOสดุในปารสี   นําทา่นชมวหิารพระหฤทยัอนัศกัดิ Uสทิธิ ์ (Sacre Coeur) 

เป็นโบสถแ์บบศลิปะโรมาโนไบแซนไทนท์ีOสวยทีOสดุในกรงุปารสี ณ บรเิวณนีI คณุจะไดช้ม

กรงุปารสีทีOแสนจะน่าประทบัใจ พรอ้มรืOนเรงิไปกบันักดนตรพีเนจรทีOมาขบักลอ่มดนตรใีหก้บั

ผูม้าเยอืน บรเิวณมงมารต์ มบีาร ์คาเฟ่ รา้นคา้น่ารัก แทรกตวัเบยีดเสยีดกนัมากมาย รวมถงึ

สนิคา้ทีOระลกึใหท้า่นเลอืกชม เลอืกซืIอ ไดต้ามอธัยาศยั

เที=ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย จากนัIนเชญิเลอืกซืIอสนิคา้แฟชัOนราคาถกูในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิ

เชน่ เครืOองสําอาง นํIาหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัIนพาทา่นสมัผัสกบับรรยากาศทีOเต็มไป

ดว้ยนักชอ้ปปิIงจากทัOวทกุมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญใ่จกลางกรงุ ปารสีทีOแกลเลอรี= ลา

ฟาแยตต ์ (Galleries Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซืIอสนิคา้ของสวสิจากรา้น 

Bucherer รา้นดงัของสวสิ ทีOมสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทิ

เชน่ ชอ็คโกแลต, เครืOองหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีOหอ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag 

Heuer     เป็นตน้

คํ=า อสิระอาหารคํOาตามอธัยาศยั

นําคณะเขา้สูท่ีOพัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที=เจ็ดของการเดนิทาง    มหาวหิารนอเตรอดาม– พพิธิภณัฑนํ์ Kาหอม – OUTLET– สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิUการยา้ยเมอืงที=เขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัKนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที=ใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบั

เปลี=ยนตามความเหมาะสม) 

นําทา่นเขา้ชมมหาวหิาร  นอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายกุวา่ 

800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีOงามเลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรง

เหลีOยมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวหิารสงูจากระดบัพืIนดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานทีO

ประกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ีO 16 กบัพระนางมารอีงัตวัเนตต ์และยงัเป็น

จดุกโิลเมตรทีOศนูยข์องประเทศฝรัOงเศสอกีดว้ย จากนัIนนําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑนํ์ Kาหอม 

Fragonard พพิธิภัณฑ์ ทีOจัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลตินํIาหอมใน

ปัจจบุนั ของโรงงานผลตินํIาหอมยีOหอ้ Fragonard ยีOหอ้นํIาหอมอนัโดง่ดงั ทีOมแีหลง่ผลิ ต

ตน้กําเนิดมาจากเมอืง Grasse เมอืงทีOไดช้ ืOอว่าเป็นเมอืงหลวงของโลกนํIาหอม โดย

พพิธิภณัฑแ์หง่นีIกอ่ตั IงขึIนมาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นทีOอยูเ่ดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ทีO 

3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึOงแตล่ะหอ้งจัดแสดงเรืOองราวเกี Oยวกบับรรจภุณัฑบ์รรจุ

นํIาหอมตั Iงแตส่มัยอดตีจนถงึปัจจุบัน และบอกเลา่เรืOองราวการผสมผสานกลิOนนํIาหอมใหม้ี

เอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสทีOไม่เหมอืนใคร ท่าน

สามารถเลอืกซืIอนํIาหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศยั

เที=ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย จากนัIนเดนิทางสู ่Chic Outlet La Vallee Village ใหเ้วลาทา่นอสิระเพืOอชอ้ปปิIงทีO เอา

ทเ์ลตขนาดใหญท่ีOมสีนิคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลอืกมากมายอาท ิ เชน่ Coach, Calvin Klien, 

Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, 

Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, 

Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอืOนๆอกีมากมาย อสิระให ้

ทา่นเลอืกซืIอสนิคา้ตามอธัยาศยั *** เนื=องจาก OUTLET จะปิดทาํการในวนัที= 1 

มกราคม 2561 ทางบรษิทัจงึใหท้า่นเที=ยวเดนิเลน่ในเมอืงแทน และพาไปถา่ยรปูที=

ประตทูางเขา้พพิธิภณัฑล์ฟู***

17.00 น. นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิชารล์ เดอ โกลด ์นครปารสี ประเทศฝร ั=งเศส เพืOอใหท้า่นมี

เวลาในการทําคนืภาษ ี (Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซืIอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอด

ภาษีภายในสนามบนิ

21.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเที=ยวบนิที= QR038

วนัที=แปดของการเดนิทาง โดฮา – กรงุเทพฯ 

06.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา เพืOอรอเปลีOยนเครืOอง

08.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีOยวบนิทีO QR832

18.50 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวสัดภิาพ 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
บริษัท ชิล สแควร� ทราเวล จํากัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว เลขท่ี 11/07092 ☎  ติดต�อ Call Center: 02-886-8518, 
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าคอ่ตัราคา่บรกิารนีKรวมาบราิรนีKรวม 
กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการทีOจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีOทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีOยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีOกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั IงในกรณีทีOทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีIาเงนิ) เดนิทาง หากทา่น

ถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึOง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลีOยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีOยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลีOยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณี ทีOคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื=อทา่นทาํการซืKอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื=อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที=ลกูคา้ตอ้งออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที=ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัKง มฉิะน ัKนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัKงส ิKน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี=ยนแปลงได ้ท ัKงนีKข ึKนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที=ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 42,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องโรงแรมที=พกั) 42,900.-

พกัหอ้งเดี=ยว เพิ=มทา่นละ 6,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 42,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องโรงแรมที=พกั)
42,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครื=องบนิ ลดทา่นละ 16,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้ประเทศฝร ั=งเศส และราคาอาจมกีารปรบัเปลี=ยนได ้

(ผูย้ ื=นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื=นวซีา่ในวนัยื=น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )

ช ัKนธรุกจิเพิ=มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ=มตน้ที=ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื=อที=น ั=ง confirm เทา่น ัKน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ=ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
บริษัท ชิล สแควร� ทราเวล จํากัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว เลขท่ี 11/07092 ☎  ติดต�อ Call Center: 02-886-8518, 
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ธนัวาคม : 26 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61 (เทศกาลปีใหม)่ 

าคอ่ตัราคา่บรกิารนีKรวมาบราิรนีKรวม 

1. คา่ตัaวเครืOองบนิ ชั Iนประหยดั ( Economy Class) ทีOระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะ

ตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืOอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีOยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีOระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีOระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีOทอ่งเทีOยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื=อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที=) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืOอนไขกรมธรรม)์  

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืKอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื=องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ=ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีKยประกนัเร ิ=มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีKยประกนัเร ิ=มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที=มอีายตุ ัKงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องโรงแรมที=พกั) 49,900.-

พกัหอ้งเดี=ยว เพิ=มทา่นละ 7,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องโรงแรมที=พกั)
49,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครื=องบนิ ลดทา่นละ 20,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้ประเทศฝร ั=งเศส และราคาอาจมกีารปรบัเปลี=ยนได ้

(ผูย้ ื=นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื=นวซีา่ในวนัยื=น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )

ช ัKนธรุกจิเพิ=มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ=มตน้ที=ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื=อที=น ั=ง confirm เทา่น ัKน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ=ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีKรวม
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1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืOองดืOมทีOสัOงพเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํIาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนด คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิ

ทางหรอืของมคีา่ทีOสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํIามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีOสายการบนิมกีารปรับขึIนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึOงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้ ื=นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื=นวซีา่ในวนัยื=น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ  (12 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร หรอืประมาณ 800 บาท) 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิ=ม 7% 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที=น ั=งจะยนืยนัเมื=อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัKน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีOเดนิทาง ทีOมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืOอทําการจองควิยืOนวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืOอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที=ตอ้งการออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีO  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Iง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีO ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̀มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีOเกดิขึIน 

  5. การยืOนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั IนตอนการยืOนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Iงแบบหมูค่ณะและยืOน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืOอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีO 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัOงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีOยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัOวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนืOองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Iงหมด 

เง ื=อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที=เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที=เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที=เกดิขึKนจรงิเหต 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารทีOดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึIน 

อตัรานีKไมร่วม

เงื=อนไขการจอง

ขอ้มลูเบืKองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื=นวซีา่และการยื=นขอวซีา่

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืOนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริ

ษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพืOอวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึOงบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีOคอ่นขา้งนาน

และอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีOศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรืOองการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีOตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัIน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่Oากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริOมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํOากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืOนคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนืOองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิOงในการยืOนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้

หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่Oากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีOใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัIนๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีOนัOงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัaวเครืOองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก̀ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัaวเครืOองบนิ ซึOงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัaวเครืOองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̀รยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีOเกดิขึIนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัOงทีO Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีOจะนัOงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีOสายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีOมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืOนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีOเครืOองบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํIาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีOมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีOนัOง Long leg ขึIนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีOเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีOเชค็อนิเทา่นัIน 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึIนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Iงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̀เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Iงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิUในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัKงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจาํนวนที=บรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึKนไป) เนืOองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิ ทและผูเ้ดนิทาง

อืOนทีOเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีOเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึOงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลืOอน

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั IงนีIทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีOไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตัaว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีOสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื=นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามา

แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีOเกดิขึIนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืOนวซีา่ / คา่มดัจําตัaวเครืOองบนิ หรอื

คา่ตัaวเครืOองบนิ (กรณีออกตัaวเครืOองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีOกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

ขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องต ั[วเครื=องบนิและที=น ั=งบนเครื=องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง
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8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั[วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̀นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัKงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืOองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีO ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ̀นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัKงหมด 

1. เนื=องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดี=ยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัต่ างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั Kนกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ=งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื=องจากโรงแรม

น ัKนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิUในการเรยีกเก็บเงนิเพิ=มเตมิในกรณีที=อาจมกีารแยกหอ้ง

พกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืOองปรับอากาศเนืOองจากอยูใ่นแถบทีOมอีณุหภมูตํิOา  

3. กรณีทีOมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึIนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ̀นการปรับเปลีOยนหรอืยา้ยเมอืงเพืOอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีOมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีOเป็นหอ้งเดีOยวอาจเป็นหอ้งทีOมขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบนํIา ซึOงขึIนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัIนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ั=งเศส) 
ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื=นประมาณ 10-15 วนัทาํการ 

ยื=นวซีา่แสดงตนที=ศนูยย์ ื=นวซีา่ TLS Contact 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที=ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และ

สาํเนา 1 ชุดในระหวา่งยื=นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
1.    หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้าน
เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามา
ประกอบการยืOนวซีา่ดว้ย)  
2.    รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิIว จํานวน 2 ใบ (พืIนหลงัขาวเทา่นัIน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ู
เห็นคิIว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครืOองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 
3.    หลกัฐานการเงนิ  
-    กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรัพย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีOออกจากทางธนาคาร
เทา่นัIน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพืOอใหอ้พัเดทไม่
เกนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีOยืOนวซีา่)  บญัชฝีากประจํา ใชป้ระกอบการพจิารณาได ้
-    กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดอืน(ของผูท้ีOออกคา่
ใชจ้า่ย)  
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
4.    หลกัฐานการทํางาน   
-    เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีOมชีืOอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 
หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
-    กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีIแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ทีO โฉนดทีOดนิ เป็น
ตนั 

ขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องโรงแรมที=พกั

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
บริษัท ชิล สแควร� ทราเวล จํากัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว เลขท่ี 11/07092 ☎  ติดต�อ Call Center: 02-886-8518, 

094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 081565-7773 // LINE ไอดี: @chill.co.th หรือคล้ิกท่ี: http://goo.gl/tnAlZ2  (หน�า �  จาก � )11 12

http://goo.gl/tnAlZ2


-    เป็นพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริOมทํางาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืOอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ชืOอสถานทตูทีOยืOน) 
-    นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีOออกจากสถาบนัทีOกําลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืOอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ชืOอสถานทตูทีOยืOน) 
5.    เอกสารสว่นตวั 
-    สําเนาทะเบยีนบา้น 
-    บตัรประชาชน 
-    สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุOากวา่ 18 ปี) 
-    ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
-    ใบเปลีOยนชืOอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีOยน) 
6.    กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-    หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอื
ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-    หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม
ระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา 
-     หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Iงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่ง
ประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์
บดิาและมารดา 
-    กรณีเด็กทีOบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจ
ปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
-    *** กรณีเด็กอายตํุOากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชืOอรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 
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