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HILIGHT 

 น าท่านบินตรงสู่  มหานครมิลาน 

(Milan) ประเทศอติาล ี 

 ลอ่งเรอืชมิไวนแ์ละฟองดวูท์ ีท่ะเลสาบ

ซุก (Lake Zug Cruise) 

 พชิติเขารกิ ิ(Mount Rigi) ราชินี

แหง่ขนุเขา 

 ตื่น ตาตื่น ใ จก ับพิพิธภ ัณฑ์ลู ฟท ์

(Louvre Museum) พพิธิภณัฑท์าง

ศลิปะที่ม ีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่ง

หนึง่ของโลก  

 เยือนจตัุร สักรองด์ปราซ (Grand 

Place) ใจกลางกรุงบรสัเซลส ์

(Brussels)  

  ล่ อ ง เ ร ื อ เ ที่ ย ว อ ั ม ส เ ต อ ร์ ด ั ม 

(Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ 

 

Say Hi Mount Rigi and 

Louvre Museum  

อติาล ีลกิเทนสไตน์

สวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 

 เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์ 

10 วนั 7 คนื  

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: กรกฎาคม  - พฤศจกิายน 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 66,888.- 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 22-31 ก.ค. 62 74,888 

วนัที ่ 4-13 ต.ค. 62 67,888 

วนัที ่ 14-23 ต.ค. 62 69,900 

วนัที ่ 1 -10  พ.ย. 62 66,888 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ 
    

2 กรงุเทพฯ – มลิาน – มหาวหิารมลิาน – โคโม ่  O O 
METROPOLE 

SUISSE   
 หรอืเทยีบเทา่  

3 
โคโม่ – วาดุซ – ซุก – ชมิฟองดูวแ์ละไวน์

ระหวา่งลอ่งเรอืทะเลสาบซุก O O O 
       
PARK HOTEL ZUG 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ซุก - ลเูซริน์– น ัง่รถไฟไตเ่ขารกิ ิ– ดจิอง O O  O 
HOLIDAY INN 

DIJON 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ดจิอง – ปารสี – ลอ่งเรอืแมนํ่า้แซน – ประตูชยั 

– หอไอเฟล O O O 
MERCURE IVRY 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 ปารสี – พพิธิภณัฑล์ฟูท ์– ชอ้ปป้ิง O O   X 
MERCURE IVRY 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 

ปารสี – บรสัเซลล ์– อะตอมเมีย่ม – จตัุรสั

กรองดป์ลาสต–์ หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– 
อมัสเตอรด์มั 

O O   X 
 

HOLIDAY INN  
หรอืเทยีบเทา่ 

8.  
อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก –หมูบ่า้น
ชาวประมงโวเลนดมั – แอนทเ์วริป์ O O O 

DE KEYSER  
หรอืเทยีบเทา่ 

 
9. 

 

แอนทเ์วริป์ – สนามบนิบรสัเซลล ์ O   
 

10. กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ 

21.30 น. คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร ์

D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – มลิาน – มหาวหิารมลิาน – โคโม ่

00.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองมลิาน โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 940 *** คณะทีอ่อก

เดนิทางระหวา่ง 1 -10  พ.ย. 62 จะออกจากกรุงเทพเวลา 00.35 น. และไปถงึม ิ

ลานเวลา 07.10 น.*** 

07.35 น.  

 

 

ถงึสนามบนิมลิาโนมัลเปนซา เมืองมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงในวันที ่31 มีนาคม 2562) นําท่านผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรจากนัน้เดนิทางสูต่วัเมืองมลิาน (Milan) เมืองทีเ่รียกไดว้่า 

เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก นําทา่นถา่ยรูปดา้นนอกกบั มหาวหิารแหง่เมอืงม ิ

ลาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ทีผ่สมผสานกัน เป็น

สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานู

เอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนั่บว่าเป็นชอปป้ิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหรา

และเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 ผูร้เิร ิม่การ

รวมชาตหิัวเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดงัในยุคเรเนซองสอ์ีก 1 ท่าน 

คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ มเีวลาใหท้า่นเลอืก

ซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้นําจากทัว่ทกุมุมโลก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเบอรก์าโม (Bergamo) อีกหนึง่เมืองสําคัญของอติาลีตอน

เหนือ ไดข้ ึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก ้(UNESCO World Heritage Site) 

ดว้ยความสวยงามของเมืองทําใหม้ีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นอันดับสองรองจากมลิาน 

โดยเมอืงนี้แบ่งเป็น เมอืงใหม่ดา้นลา่ง ซติตา้ บาซซ่า (Citta Bassa หรือ Lower Town) 

จุดศูนย์รวมการเงนิ การคา้ ของเมือง นําท่านขึน้สู่เมืองเก่าดา้นบนที่ตัง้อยู่บนเนินเขา

ซติตา้ อัลตา้ (Citta Alta หรอื Upper Town) เป็นเมืองเก่าทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่ห ์

ตัวเมืองโอบลอ้มดว้ยกําแพงเมืองที่ป้องกันการรุกรานจากขา้ศกึในอดีต นําท่านเขา้สู่

จตัรุสักลางเมอืง Pizza Vecchia รายลอ้มไปดว้ยอาคารทีส่าํคญัและสวยงามมากมาย 

มน้ํีาพุตัง้อยู่ใจกลางจัตรุัส ถา่ยรูปกบัอาคารเทศบาล Campanone Torre Civica ,ถ่ายรูป
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กับมหาวหิาร Cattedrale di Bergamo e Battistero เขา้ชมหอบพัตศิมาของมหา

วหิาร Santa Maria Maggiore Basilica วหิารประจําเมืองทีส่วยงามโดยเฉพาะ

อย่างยิง่ภายในทีต่กแตง่อย่างวจิติรงดงาม ทัง้ภาพวาดเหล่าเทพต่างๆ (วันอาทติย ์และ 

วันทีม่พีธิกีรรมทางศาสนา จะไม่สามรถเขา้ชมดา้นในได ้จะเป็นการถ่ายรูปดา้นนองแทน

เท่านัน้) จากนัน้นําท่านเดนิสูเ่มอืงโคโม ่(Como) แห่งแควน้ลอมบารเ์ดยี เมืองทีเ่ป็น

ทีต่ัง้ของทะเลสาปโคโม่ LAKE COMO ผูค้นทั่วโลกกล่าวขานกันว่า เป็นทะเลสาปสวย

ทีส่ดุในประเทศอติาล ีดว้ยพืน้ทีก่ว่า 146 กโิมเมตร ทา่นจะไดช้มความสวยงามของเมือง

ทีต่ัง้รายลอ้มทะเลสาปแห่งนี้เอาไว ้

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก METROPOLE SUISSE  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3 โคโม ่– วาดซุ – ซุก – ชมิฟองดวูแ์ละไวนร์ะหวา่งลอ่งเรอืทะเลสาบซุก  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิขา้มพรหมแดนอติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์เดนิทางสูเ่มอืงวาดุซ (Vaduz) 

เมืองหลวงของประเทศลกิเตนสไตน์ (Liechtenstein) เป็นประเทศเล็กๆ มีพื้นทีเ่พียง 

160 ตารางกโิลเมตรเทา่นัน้ ประชากรทัง้ประเทศเพยีงแค่เกอืบ 4 หมื่นคน ตัง้อยู่ในทวีป

ยุโรปกลางเต็มไปดว้ยภเูขาสงู มพีรมแดนดา้นตะวันออกตดิกบัออสเตรยีและดา้นตะวันตก

ตดิกับสวติเซอร์แลนด ์และเป็นทีน่ิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาว นําท่านชมเมืองวาดุซ 

(Vaduz) เป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาแห่งชาต ิเมืองตัง้อยู่รมิ

แม่น้ําไรน์ ทีม่ีประชากรราว 5,100 คน นําท่านสูจุ่ดชมววิเมืองละถา่ยรูปคูก่บัปราสาท

วาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาททีต่ัง้อยู่บนยอดเขาสงูชนัในย่านใจกลางเมือง โดย

ปราสาทแห่งนี้ยังเป็นทีพ่ักของพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งลคิเทนสไตน์ตัง้แต่อดีตจนถงึ

ปัจจุบัน ตวัปราสาทนัน้สรา้งตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่12 กอ่นทีจ่ะมกีารบูรณะและตอ่เตมิในปี

ค.ศ. 1904 และตน้ศตวรรษที ่1930 ปัจจุบันตวัปราสาทนัน้ไม่เปิดใหส้าธารณะทั่วไปเขา้

ชม จากนัน้นําทา่นเขา้สูร่า้น Huber รา้นนาฬกิาและเครือ่งประดบัชือ่ดงั แหลง่รวมนาฬกิา

ชัน้นํามากมายและเรียกไดว้่ามียี่หอ้ชัน้นําครบมากที่สดุแห่งหนึ่งเลยทเีดยีว อาท ิเช่น 

Patak Philippe, Rolex, Panerai , Omega, Brequets, IWC, Cartier, Piaget, 

Chopard ,Tag Heuer, Hublot, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Breitling, 

Longines, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Chanel, Hermes, Bvlgari, Rado, Tissot, 

Swatch ฯลฯ และพลาดไม่ไดก้ับการประทับตราในเล่มหนังสอืเดนิทาง (Passport 

Stamp) เหมือนเวลาท่านเดนิทางผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ทีน่ี่ไดร้ับการแต่งตัง้อย่าง

เป็นทางการ ใหบ้รกิารประทับตราเป็นที่ระลกึว่าท่านไดเ้ดนิทางมาถงึประเทศลกิเตนส

ไตนแ์ห่งนี้แลว้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
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เดนิทางสูเ่มอืงเมอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆรมิทะเลสาบ ทีม่อีัตราการเก็บภาษีทีค่่อนขา้ง

ตํา่จงึถอืเป็นทีต่ากอากาศทีน่ยิมของเหล่าเศรษฐี  จากนัน้นําท่านลอ่งเรอืทะเลสาบซุก 

(Lake Zug Cruise) (การล่องเรือข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชว่งฤดูหนาว 

น้ําในทะเลสาปอาจกลายเป็นน้ําแข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได ้ทางบรษัิทขอคืนเงิน

จํานวน 10 สวติฟรังตอ่ทา่น)ชมทศันียภาพเมอืงซกุทีส่วยงามราวกบัเทพนยิายตัง้อยู่ทาง

ภาคกลางตอนบนของประเทศ **พเิศษใหท้่านชมิชีสฟองดูวแ์ละไวนเ์มอืงซุก

ระหวา่งลอ่งเรอื ***  หลังจากนั้นนําท่านชมเมืองชมหอนาฬกิาเมอืงซุก (Clock 

Tower) แลนดม์ารก์ทีส่ําคัญแห่งหนึง่ของเมือง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 เมตรและ

ความโดดเด่น ของหลังคาซึง่เป็นสน้ํีาเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสน้ํีาตาลของ

บา้นเมอืงสวยงามอย่างยิง่ มเีวลาใหท้า่นเดนิข ึน้บันไดสูจุ่ดชมววิดา้นบนของหอนาฬกิา ที่

ท่านจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามโดยรอบของเมืองซุก นําท่านเขา้ชมโบสถ์เซนท์

ออสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถศ์ักดิส์ทิธิท์ีส่ําคัญของเมือง ตัวโบสถส์รา้งข ึน้

ตัง้แต ่ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการกอ่สรา้งนานถงึ 6 ปี ถอืเป็นหนึง่ในสถาปัตยกรรมทีส่ําคัญ

ทีส่ดุในชว่งโกธคิตอนปลายแห่งหนึง่ในสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากนี้ ชาวสวสิยังมีความ

เชือ่อกีว่า ถา้ใครมเีรือ่งทกุขร์อ้นใดๆ หรือเจ็บป่วย ถา้ไดม้าขอพรกับโบสถแ์ห่งนี้ จะชว่ย

บรรเทาใหด้ขี ึน้อย่างรวดเร็ว (กรณีถา้มีพธิีภายในโบสถ ์อาจไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ชม) 

นําท่านเขา้ชมรา้นทําทองทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in 

Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดทําการตัง้แตส่มัยศตัวรรตที ่16 ภายในตวัอาคารมีการ

ตกแตง่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดนิโปเลยีน มีซุม้ประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้น

และจิตรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาดลายหนิอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนี้เป็น

พพิธิภณัฑศ์ลิปะลํ้าคา่และเครือ่งประดบัหายาก และบางชิน้มเีพยีงช ิน้เดยีวในโลก มเีวลา

ใหท้า่นเดนิชืน่ชมอาคาร งานศลิปะลํ้าคา่และเครือ่งประดบัหายากแลว้ ในสว่นของ Lohri 

Store ยังมีนาฬกิาชัน้นําระดับโลกใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ Patek Philippe, 

Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, 

Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PARK HOTEL ZUG หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4  ซุก - ลูเซริน์ – น ัง่รถไฟไตเ่ขารกิ ิ– ดจิอง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางต่อสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมืองท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของ

สวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขานําทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั 

(Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึ

การสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 

ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่าน
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แม่น้ํารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลักษณ์ของเมืองลูเซริน์ เป็น

สะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุม

สะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้น ัง่รถไฟไตเ่ขา

รกิ ิ(Rigi) ทีถ่อืไดว้่าเป็นรถไฟไตเ่ขาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป และยังเป็นอันดบั 2 รองจาก

ยอดเขาวอชงิตัน ในมลรัฐนวิแฮมป์เชยีร์ ในสหรัฐอเมรกิา ความสูงจากระดับน้ําทะเล 

1,797 เมตร ยอดเขารกิ ิ(Rigi Kulm) นี้มีทีม่าจากคําว่า Mons Regina แปลไดว้่า ราชนิิ

แห่งภเูขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ 

ไดร้อบ 360 องศา ชมววิแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองทะเลสาบ Luzern 

และ Zug 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย 

 

นําท่านลงจากเขาโดยการน่ังกระเชา้ สัมผัสบรรยากาศของทวิทัศน์ที่สวยอีกเสน้ทาง 

จากนั้นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่ง

แควน้เบอรก์นัด ีผ่านทุง่ราบอันกวา้งใหญ่แหลง่ผลติมัสตารด์ชือ่ดงั อกีทัง้ยังมีชือ่เสยีงใน

การผลติไวน์ชัน้เลศิอีกดว้ย ระหว่างขา้งทางผ่านชมอาคารบา้นเรือนสมัยเรเนสซองส ์

โบสถแ์ละวหิารเกา่แกใ่นสมัยยุคกลาง ซึง่มีจุดเด่นคอื การมุงหลังคาดว้ยกระเบื้องสแีดง

สดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN DIJON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ดจิอง – ปารสี – ลอ่งเรอืแมน่ํา้แซน – ประตชูยั – หอไอเฟล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองทีม่ีมนตเ์สน่ห์

อันเหลอืลน้ ทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยือนมากทีส่ดุ กรุงปารีสเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมือง 

การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รุงปารีสเป็นหนึง่ในเมืองที่

สาํคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําทา่นลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise)ไปตามแม่น้ําแซนด ์ทีไ่หล

ผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆ

ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น้ําเป็นอีกหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจโดยเรือจะล่องผ่านมหา

วหิารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris)อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวหิาร

สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีง่ามเลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลีย่มและยอดปลาย

แหลมบนหลังคาวหิารสูงจากระดับพื้นดนิถงึ 96 เมตรเป็นสถานที่ประกอบพธิีอภเิษก

สมรสระหว่างพระเจา้หลยุสท์ี ่16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต ์และยังเป็นจุดกโิลเมตรที่

ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ยนําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลาน
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ประวัตศิาสตรจ์ัตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde)ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระ

นางมารอีองตวัแนต ถกูตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิรั่งเศส จากนัน้เขา้ สู่

ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่(Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตรุัสคองคอรด์ตรง

สูป่ระตชูยันโปเลยีน, นําชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) 

สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้นําถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับหอ

ไอเฟล (Tour Eiffel)สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสูงถงึ 

1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งข ึน้ในปีค.ศ.1889 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้ 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE IVRY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ปารสี – พพิธิภณัฑล์ูฟท ์– ชอ้ปป้ิง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ูฟท ์(Louvre Museum) พพิิธภัณฑท์างศลิปะที่มี

ชือ่เสยีง เก่าแก่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมื่อปี 1793 ตัวอาคารเดมิเคยเป็น

พระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะที่

ทรงคณุคา่ระดบัโลกเป็นจํานวนมาก กว่า 35,000 ช ิน้ ท่านสามารถเดนิชมงานศลิปะชือ่

กอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, 

Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี รูปปั้น The Victory 

of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทัง้มีรูปปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), 

มัมมี ่(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้

พพิธิภัณฑล์ูฟร์จะสรา้งเป็นรูปทรงพีระมดิที่สรา้งข ึน้จากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่

นักทอ่งเทีย่วตอ้งไปถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่ีอยู่ในในภาพยนตรเ์รื่อง The Da 

Vinci Code ซึง่พพิธิภัณฑล์ูฟร์ นอกจากจะมีการตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมี

นทิรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริ์ต ทําใหพ้พิธิภัณฑล์ูฟรเ์ป็น

สถานทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนปีละ่เกอืบ 10 ลา้นคน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

 นําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑนํ์า้หอม Fragonard พพิธิภัณฑท์ี่จัดแสดงประวัตคิวาม

เป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน้ําหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ้ 

Fragonard ยีห่อ้น้ําหอมอันโดง่ดงั ทีม่ีแหล่งผลติตน้กําเนดิมาจากเมือง Grasse เมืองที่

ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงของโลกน้ําหอม โดยพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ก่อตัง้ข ึน้มาในปี 1983 ตัว

อาคารเป็นทีอ่ยู่เดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ที ่3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึง่

แตล่ะหอ้งจัดแสดงเรือ่งราวเกีย่วกบับรรจุภณัฑบ์รรจุน้ําหอมตัง้แต่สมัยอดตีจนถงึปัจจุบัน 

และบอกเล่าเรื่องราวการผสมผสานกลิน่น้ําหอมใหม้ีเอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหาก

ทา่นมองหาของฝากจากปารสีทีไ่ม่เหมอืนใคร ท่านสามารถเลอืกซือ้น้ําหอมจากโรงงาน
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ของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศัยจากนัน้เชญิเลอืกซื้อสนิคา้แฟชัน่ราคาถูกใน

รา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬกิาหรือ

กระเป๋า จากนัน้พาทา่นสมัผัสกบับรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกใน

หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสทีแ่กลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) 

หรือท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่ีสาขา

เปิดอยู่ใจกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, 

นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuerเป็นตน้ 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอัธยาศยั 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE IVRY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 ปารสี – บรสัเซลล ์– อะตอมเมีย่ม – จตัรุสักรองดป์ลาสต–์ หมูบ่า้นกงัหนั

ลมซานสคนัส ์– อมัสเตอรด์มั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูก่รุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถาน

ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ่องคก์ารสนธสิญัญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ หรือนาโต ้จากนัน้นํา

ทา่นชมและถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกับ อนุสรณ์อะโตเมีย่ม(Atomium) ซึง่เป็นสญัลักษณ์

ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจําลองโลหะ

ในลักษณะใสเหมือนครสิตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจรงิถงึ 165 พันลา้นเท่า 

จากนัน้เขา้สูจ่ัตรุัสกลางเมืองจตัุรสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ทีม่ีชือ่เสยีงกล่าว

ขานกนัว่าสวยทีส่ดุแห่งหนึง่ในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารทีส่วยงามโดยรอบ

จัตุรัส นําชมและถา่ยรูปกบัเมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิากรรม

เด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตร์และตํานาน

พืน้เมอืงของชาวเบลเยีย่มซึง่มกีารเลา่ขานกนัมาหลากหลายตํานาน เชน่ มีเด็กชายชือ่จู

เลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิกําลงัตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพือ่ดบัชนวนและป้องกันเมือง

ไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึทํารูปแกะสลกันี้ เพือ่ระลกึถงึความกลา้หาญ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 

 จากนัน้นําท่านสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans) ใหท้่านไดถ้่ายรูป

เป็นที่ระลกึกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สําคัญอย่างหนึง่ของชาวดัตช ์และชมการสาธติ

วธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท์ีใ่ชใ้สใ่นชวีติประจําวันในงานอาชพีต่างๆพรอ้มเชญิ

เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สูก่รุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) 

เมอืงแห่งแสงส ีและอสิรเสรภีาพ ของนักท่องเทีย่วจากทั่วโลก จากนัน้นําท่านเดนิเทีย่ว

ชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีบ่รเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมอืงที่

มอีนุสรณ์สงครามเพือ่รําลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาว่า

การเมืองทีห่ลุยส ์โบนาปาร์ต เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งที่จักรพรรดนิโปเลยีน

แห่งฝรั่งเศสเรอืงอํานาจ ใหอ้สิระทา่นเดนิเลน่เลอืกซือ้ของตา่งๆ 
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คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอัธยาศยั 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก –หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั – 

แอนทเ์วริป์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ชมเมืองอัมสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามลําคลอง สมัผัส

ชวีติความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่ันงดงามสบืทอดมาตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่

17 และทศันียภาพของบา้นเรอืนอันสวยงามอย่างมเีอกลกัษณ์ นําเขา้ชมสถาบันสอนการ

เจียระไนเพชรทีม่ีชือ่เสยีงท่านจะไดส้ัมผัสและเรียนรูพ้ื้นฐานในการดูและการเจียระไน

เพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้ีโอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน 

และท่านสามารถเลือกชมสนิคา้อื่น อย่างนาฬกิายี่หอ้ดังมากมาย อาท ิเช่น ROLEX, 

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

BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชั่นอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, 

CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY 

HILFIGER ฯลฯ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) นําท่านสมัผัสวถิชีวีติ

ของเมืองชาวประมงทีเ่รียงรายไปดว้ยอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ รวมไปถงึท่าเรืออันแสน

คกึคักของเมืองที่เต็มไปดว้ยนักท่องเที่ยวมากมาย อีกทัง้ยังเป็นเมืองทีย่ังคงอนุรักษ์ 

อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบดัง้เดมิของชาวดัตชไ์วท้ีเ่มืองนี้ อสิระใหท้่านไดช้ม

เมืองและเลอืกซื้อขอวงฝากของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย*** จากนัน้นําท่านเดนิทางสุ่

เมอืงแอนตเ์วริป์ (Antwerp) เมืองทีม่ีชือ่เสยีงในเรื่องของตํานานยักษ์ ดรูโอน อันตโิกน 

(Druoon Antigoon) ทีอ่าศยับรเิวณแม่น้ําสเกลท ์(Scheldt River) ทีเ่ชือ่มกบัทะเลเหนือ

ทีป่ากน้ําเวสเทริน์สเกลต ์(Western Scheldt) 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก DE KEYSER หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่9 แอนทเ์วริป์ – สนามบนิบรสัเซลล ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําคณะเดนิทางสู ่เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการ

เลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิที ่TG 971 *** คณะทีอ่อกเดนิทางระหวา่ง 1 -

10  พ.ย. 62 จะออกจากบรสัเซลลเ์วลา 13.10 น. และไปถงึกรุงเทพฯเวลา 

06.15 น.*** 
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วนัที ่10 กรงุเทพ 

05.35 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

โปรแกรม :  Say Hi Mount Rigi and Louvre Museum  

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์ 

10 วนั 7 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

4-13 ต.ค.62 67,888 67,888 67,888 67,888 45,900 12,500 

14-23 ต.ค 62 69,900 69,900 69,900 69,900 47,900 15,900 

1-10 พ.ย.62 66,888 66,888 66,888 66,888 44,900 11,500 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี
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4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
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3. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศฝรั่งเศส (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (19 ยูโร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยูโร)  

 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิีซา่ได ้ 

3. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานัก

หรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
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2. หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รือมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 



   
   
   

  

 QE3MXP-TG001 หนา้ 14 จาก 16 

 
 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัทําการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 
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3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 
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 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 
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11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 
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   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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