
- 1 - 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิเช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง 
 
14.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ 

Cathay Pacific Airways เจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 
 
17.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยเทยีวบนิท ีCX708  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชวัโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

 
21.30 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิเช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง ** เพอืเปลยีนเครอืง ** 
 

วนัทสีอง สนามบนิเช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง - สนามบนิปารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝรงัเศส - เมอืง
ปารสี ประเทศฝรงัเศส - ลอ่งเรอืบาโตมชุ ชมหอไอเฟล - สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี3 - หอไอเฟล - จตัรุสัทรอคคาเดโร ่- 
ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตัรุสัคองคอรด์ - ถนนช็อง เซลเีซ - ประตชูยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล - จตัรุสั
ชารล์ เดอ โกล - โรงอปุรากรปาแลการน์เีย - ยา่นเลอ มาเรส่ ์- มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์- พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- หา้งแกลเลอร ี
ลาฟาแยตต ์

 
00.05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิปารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝรงัเศส โดยเทยีวบนิท ีCX261  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ชวัโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 
06.55 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิปารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝรงัเศส (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชวัโมง) หลังจากผา่น

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) เมอืงหลวงของ ประเทศฝรงัเศส (France) เมอืงทมีมีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 
10 ของโลกทนัีกทอ่งเทยีวอยากมาเยอืนมากทสีดุ ปัจจบุันเมอืงปารสีเป็นหนงึในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทลํีาสมัยแหง่
หนงึของโลก ททีรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา ความบันเทงิ สอื แฟชนั วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหเ้มอืงปารสีเป็นหนงึใน
เมอืงทสํีาคญัทสีดุแหง่หนงึของโลกหรอืเมอืงทใีครก็ตา่งใฝ่ฝันถงึ 
 
นําทา่น ลอ่งเรอืบาโตมุช ชมหอไอเฟล (Bateaux Mouches River Cruise) ทไีหลผา่นใจกลางเมอืงปารสี ชมความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝังแมนํ่าแซน เป็นอกีหนงึประสบการณ์ทน่ีาประทับใจ (รอบของการ
ลอ่งเรอือาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้
ทงัหมด ทงันทีางบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั) 
 
นําทา่น ผา่นชม สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้พาดผา่นแมนํ่าแซน เชอืมตอ่ทัง
สองฝังแมนํ่าดา้นฝังหอไอเฟลกบัฝังชอ็ง เซลเีซเขา้ดว้ยกนั โดยไดถ้กูกลา่วขานวา่เป็นสะพานทปีระดบัประดาไปดว้ยงานศลิปะชนัเลศิ 
และหรหูราทสีดุในเมอืงปารสี โดยในปัจจบุนัไดข้นึทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรแ์หง่ประเทศฝรังเศส 
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สญัลักษณ์ทโีดดเดน่สงูตระหงา่นคูเ่มอืงปารสี ดว้ยความสงูถงึ 1,063 
ฟตุ หรอืสงูเทา่กับตกึ 81 ชนั สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1889 ทบีรเิวณ จตัรุสัทรอคคาเดโร ่(Trocadéro) สรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นสญัลักษณ์
ของงานแสดงสนิคา้โลก ในปี ค.ศ. 1889 (Exposition universelle de Paris de 1889) เพอืแสดงถงึความยงิใหญ่ของประเทศ
ฝรังเศส ความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร ์และความสวยทางศลิปะสถาปัตยกรรม หอคอยสงูงดงามแหง่นีเป็นดาวเดน่
ทสีรา้งความประทับใจแกผู่ร้ว่มงาน ซงึตอ่มาไดรู้จั้กในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงปารสี  
 
นําทา่น ผา่นชม โดยรอบเมอืงปารสีเรมิจาก ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทพีระเจา้
หลยุสท์ ี16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ถกูตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิรังเศส ผา่นชม ถนนสายโรแมนตกิ ถนนช็อง 
เซลเีซ (Champs Elysees) ซงึทอดยาวจากจัตรัุสคองคอรด์ ตรงสู ่ประตชูยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล (Arc 
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de triomphe de l'Étoile) หรอืทรีูจั้กกันในชอื ประตชูยัแหง่ประเทศฝรังเศส เป็นอนุสรณ์สถานทสํีาคัญในเมอืงปารสี ตังอยูก่ลาง 
จตัรุสัชารล์ เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรอืเป็นทรีูจั้กกันในนาม "จัตรัุสแหง่ดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยูท่างทศิ
ตะวันตกของถนนชอ็ง เซลเีซ ประตชูยัแหง่นสีรา้งขนึเพอืเป็นการสดดุวีรีชนทหารกลา้ทไีดร้ว่มรบเพอืประเทศฝรังเศส โดยเฉพาะอยา่ง
ยงิในสงครามนโปเลยีน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอกีดว้ย ประตูชัยนีเป็นส่วนหนึงของ "แกนกลางอันเก่าแก่" 
(L'Axe historique) ซงึเป็นถนนเสน้ตรงจากสวนพพิธิภัณฑล์ฟูวรไ์ปยังชานเมอืงปารสี ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 
โดยมยีุวชนเปลอืยชาวฝรังเศสกําลังตอ่สูก้ับทหารเยอรมัน เต็มไปดว้ยเคราและใสเ่กราะเป็นสัญลักษณ์เพอืเป็นการปลกุใจ และเป็น
อนุสรณ์สถานจนกระทังสงครามโลกครังท ี1 สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซ ์ในปี 1805 โดยเรมิ
สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) พเิศษ !! เมนูหอยเอสคาโก ้
 

 
 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ โรงอุปรากรปาแลการน์เีย (Palais Garnier) หรอืทเีรยีกกันวา่ โรงอปุรากรแหง่เมอืงปารสี ถอื
เป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟืนฟสูสไตลบ์าโรกทเีป็นชนิเอกในยคุปลายทศวรรษท ี18 การตกแตง่แมจ้ะใหค้วามรูส้กึหรหูรา หากก็
แฝงไวด้ว้ยบรรยากาศภายในมคีวามลกึลบัน่าคน้หาเสมอืนหลงเขา้มาในบทประพันธเ์รอืง Phantom of the Opera ปัจจบุันยังคงมกีาร
แสดงบลัเลต่ห์รอืโอเปรา่อยู ่ 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเลอ มาเรส่ ์(Le Marais) ทไีดรั้บการเรยีกขานวา่เป็นยา่นทเีกา่แกท่สีดุในเมอืงปารสี ตามทอ้งถนนและอาคาร
บา้นเรอืนในละแวกนยีังคงใหค้วามรูส้กึเสมอืนฝรังเศสในยคุกลาง แมจ้ะยังคงบรรยากาศและความเกา่แกไ่วอ้ยา่งครบถว้น หากก็มกีาร
ผสมผสานความเจรญิไวอ้ยา่ลงตวั ไมว่า่จะเป็น รา้นอาหารฝรังเศสแบบดังเดมิ รา้นเบเกอรโีฮมเมดตกแตง่สวยงามน่ารัก รา้นแฟชนันํา
สมัย รา้นขายของแนวโบราณสําหรับนักสะสม ทสํีาคัญยังสามารถเดนิจากถนนเสน้นีเพือเดนิทางไปเทยีวชมหอศลิป์ พพิธิภัณฑ์
มากมาย  
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์(The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรอืทรีูจั้กกันในนาม 
มหาวหิารพระหฤทัยแหง่มงมาทร ์ตังอยูใ่นยา่นมงมาทร ์(Montmartre) บนยอดเขาทสีงูทสีดุของเมอืงปารสี ถงึจะเรยีกวา่มหาวหิาร
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หากแตล่ักษณะคลา้ยกับปราสาทอันโออ่า่สขีาวมากกวา่ อกีทังรปูแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบโรมัน ไบแซนไทน์ ทดีวูจิติรบรรจง
และมเีอกลักษณ์แตกตา่งจากสงิกอ่สรา้งอนืๆในยคุเดยีวกัน ทนีอกจากจะเป็นสถานททีอ่งเทยีวหลักๆของเมอืงปารสีแลว้ ยังนับเป็น
อนุสาวรยีข์องทังการเมอืงและวัฒนธรรม โดยความขาวทเีห็นเกดิจากวัสดกุอ่สรา้งททํีาจากหนิปนูประเภททราเวอรท์นีททํีาใหค้งความ
ขาวไดอ้ยา่งยาวนานและยังทนตอ่ภมูอิากาศตา่งๆไดอ้ยา่งด ีภายในหอ้งโถงใหญถ่อืวา่เป็นอกีหนงึจดุไฮไลทข์องทนีี ซงึเป็นภาพวาด
บนเพดานแบบโมเสคทใีหญ่ทสีดุของฝรังเศส รวมไปถงึดา้นบนสดุทมีลีักษณะเป็นโมท ีเป็นจดชมววิทสีวยทสีดุแหง่หนงึของเมอืง
ปารสี  
 
นําทา่น ผา่นชม พพิธิภณัฑล์ฟูร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทมีชีอืเสยีง เกา่แกท่สีดุแหง่หนงึของโลก ตัวอาคาร
เดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แตปั่จจุบันเป็นสถานททีจัีดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะททีรงคณุคา่ระดับโลกเป็นจํานวนมาก 
กวา่ 35,000 ชนิ เชน่ ภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอัน
โดง่ดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี รปูปัน The Victory of Samothrace หรอื รปูปันเทพวนัีส (Venus de Milo) มทัีงรปูปันสฟิงซ ์
(Sphinx), มัมม ี(Mummy) หรอืรอ่งรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ฟูรจ์ะสรา้งเป็นรปูทรง
พรีะมดิทสีรา้งขนึจากกระจกเป็นอกีจดุยอดนยิมทนัีกทอ่งเทยีวตอ้งไปถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ และเป็นฉากทมีอียูใ่นภาพยนตรเ์รอืง The Da 
Vinci Code ซงึพพิธิภัณฑล์ฟูร ์นอกจากจะมกีารตังแสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการชวัคราวตา่งๆ การแสดงภาพยนตร ์และ
คอนเสริต์ ทําใหพ้พิธิภัณฑล์ฟูรเ์ป็นสถานทมีนัีกทอ่งเทยีวมาเยอืนปีละเกอืบ 10 ลา้นคน  
 
นําทา่นเดนิทางสู ่หา้งแกลเลอร ีลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) สวรรคข์องนักชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมชนันํารุน่ใหมล่า่สดุ 
New Collection !! จากทัวทกุมมุโลก รวบรวมอยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางเมอืงปารสีแหง่นี หรอืทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้
ของสวสิฯจากรา้น Bucherer รา้นดังของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทมีสีาขาเปิดอยูใ่จกลางเมอืงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ 
ชอ็คโกแลต, เครอืงหนัง, มดีพับ, นาฬกิายหีอ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  
 

เย็น  อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
 
พกัท ี  Ibis Styles Paris Bercy, Paris, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสีาม เมอืงปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษ ีกลานเดอควดี - เมอืงลลี - ถนนคนเดนิรลู เดอ บี
ทธูน 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

นําทา่น เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) สรา้งขนึตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ ี14 หากจะเรยีก
พระราชวังแหง่นีวา่สมบรูณ์แบบทสีดุในโลกก็คงไมผ่ดินัก เนืองจากถกูสรา้งขนึดว้ยหนิออ่นสขีาวทังภายในและภายนอกตกแตง่อยา่ง
วจิติรอลังการ ทังจติรกรรมฝาผนัง รูปปัน รูปแกะสลักและเครอืงเรอืน ทใีชเ้งนิมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง ชมหอ้งตา่งๆภายใน
พระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง, ทอ้งพระโรงทตีกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิร,ี หอ้งกระจก ทมีี
ความยาวถงึ 73 เมตร เป็นหอ้งทพีระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชแหง่กรงุศรอียธุยา เคยเขา้ถวายสาสน์
ตอ่พระเจา้หลยุสท์ ี14 แหง่ประเทศฝรังเศสครังในอดตีกาล อกีทังยังเป็นหอ้งทใีชสํ้าหรับจัดงานเลยีงและเตน้รําของพระนางมาร ีอัง
ตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ ี16 ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทตีกแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโป
เลยีนทยีงิใหญ่, หอ้งวนัีสสําหรับเหลา่คณะราชทตูทเีดนิทางมาไดพั้กกอ่นเขา้เฝ้า รวมทังยังเคยเป็นทพัีกของราชทตูสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชแหง่กรงุศรอียธุยา สงิททํีาใหห้อ้งนีแตกตา่งจากหอ้งอนืๆคอืบนเพดานมภีาพเขยีนทแีสนงดงามทรงคณุคา่ และหอ้ง
ไดอาน่าสําหรับพักผอ่นหลงัพธิสํีาคญัๆ ผนังทังสองดา้นจะเต็มไปดว้ยภาพวาดเทพไีดอาน่าทขีนานนามวา่ “เทพแีหง่การลา่สตัว”์ เป็น
ตน้ อกีสว่นหนงึทมีองขา้มไมไ่ดนั้นคอื สวนแวรซ์ายส ์ทถีอืวา่ยงิใหญ่และงดงาม ผลงานชนิเอกของนักแตง่สวนชอืดังทัวโลกนามว่า 
“เลอโนทด”์ มพีนืทถีงึ 14,820 เอเคอร ์มแีมก้ระทังทะเลสาบจําลอง มรีปูปันของสตัวน์านาชนดิและเทพเจา้กรกีตามจดุตา่งๆ และยังมี
สวนดอกไมท้จีะผันเปลยีนไปตามแตล่ะฤดกูาล จงึทําใหก้ารมาเยอืนยังพระราชวังแวรซ์ายจงึเปรยีบเสมอืนการมาเยอืนยัง “วมิานแหง่
จกัรพรรด”ิ ทนัีบเป็นมรดกโลกตะวันตกโดยแทจ้รงิ ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 
ยูเนสโก เมอืปี ค.ศ. 1979 (รอบของการเขา้ชมอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่
กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็น
การชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด ทงันทีางบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั) 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
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นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษ ีกลานเดอควดี (Grain De Cuir Shop) ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมชนันํา
ราคาถกู อาทเิชน่ Rimowa, Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, Coach, Lancel, Karl Lagerfeld, Lacoste, 
Guess 
 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงลลี (Lille) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัวโมง) เป็นเมอืงหลวงของแควน้นอร ์ปาดกาแล ตังอยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศฝรงัเศส (France) ตดิกับชายแดนประเทศเบลเยยีมและใกลก้ับชายแดนประเทศอังกฤษ เมอืง
หลวงแห่งนีจงึมกีลนิอายของอังกฤษผสมเบลเยยีม นอกจากนันยังถูกจัดอันดับใหเ้ป็นเมอืงหลวงขนาดใหญ่ทสีุดอันดับท ี4 ของ
ประเทศฝรังเศส รองลงมาจากปารสี ลยีงและมารแ์ซรเ์อกลักษณ์อันสวยงามและโดดเดน่ของเมอืงลลี คอืเสน่หข์องบา้นเรอืนแบบเกา่ 
โบสถท์มีกีารตกแตง่อยา่งสวยงาม และทนียีังโดดเดน่ในเรอืงศลิปะรว่มสมัยดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโบซารห์รอืวจิติรศลิป์ 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิรูล เดอ บทีธูน (Rue de Bethune) เป็นถนนคนเดนิพเิศษทตีังอยูใ่นใจกลางเมอืง อันเป็นถนนชอ้ป
ปิงหลักของเมอืงลลี มปีระวัตอิันยาวนาน โดยเรมิเปิดตัวตังแตใ่นปี ค.ศ. 1608 สนิคา้ทนีีลว้นมแีตส่นิคา้น่าสนใจ โดยสว่นใหญจ่ะเป็น
เสอืผา้และสนิคา้แนวสตรทีเก๋ๆ  เทห่์ๆ  สนิคา้แฮนดเ์มคแบรนดท์อ้งถนิ สนิคา้ศลิปะอารต์ๆ ของทรีะลกึและของฝากรวมไปถงึโปสการด์ 
นอกจากสนิคา้ทวีางเรียงรายสองฝังถนนแลว้ ยังประปรายไปดว้ยดนตรีและการโชวผ์ลงานต่างๆ ของศลิปินอสิระใหไ้ดช้มกันใน
บางครังดว้ย อกีทังยังมรีา้นอาหารและรา้นคา้หลายรา้นทเีปิดใหบ้รกิารดว้ยเชน่กนั 

 
เย็น  อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา  
 

พกัท ี  Ibis Lille Villeneuve d'Ascq, Lille, France หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
วนัทสี ี เมอืงลลี ประเทศฝรงัเศส - เมอืงบรจูจ ์ประเทศเบลเยยีม - จตัรุสัเดอะมารค์ - หอคอยแหง่ เมอืงบรูจจ ์- ศาลาวา่การเมอืงบ

รจูจ ์- เมอืงเกนต ์- หอคอยเบลฟราย แหง่เมอืงเกนต ์- โบสถเ์ซนตบ์ราโว ่- ยา่นเมอืงเกา่ ปาเตอรช์อลล ์- เมอืงแอนทเ์วริป์ 
- ตลาดโกรท มารค์ - ศาลาวา่การเมอืงแอนทเ์วริป์ - โบสถแ์หง่เจา้หญงิ - เมอืงบรสัเซลส ์- อะตอมเมยีม - รูปปนัเด็กนอ้ย
ยนืปสัสาวะ แมนเิกนพสิ - จตัรุสักรองด ์ปลาซ - โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรูจจ ์(Bruges) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) ประเทศเบลเยยีม (Belgium) ตัวเมอืงตังอยูท่าง

ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ทางตอนเหนือของเมอืงมลํีานําทใีชใ้นการคมนาคมรอบๆได ้ทําใหบ้รูจจเ์ป็นทรีูจั้ก และ ไดรั้บการ
ขนาดนามวา่ "เมอืงมรดกโลกเกา่แกส่ลีกูกวาด (World Heritage City, Candy Color) หรอื เวนสิเหนอื (Venice of 
North)" ศนูยป์ระวัตศิาสตรข์องเมอืง ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี 
ค.ศ. 2000 
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 นําทา่นเดนิทางสู ่จตัุรสัเดอะมารค์ (The Markt Square) ตังอยูใ่จกลางเมอืง มทัีงอาคารหนา้จัวสสีดสวยงาม หอระฆังสงูลวิ 
รา้นคา้มากมาย ทําใหด้คูกึคักอยูต่ลอดเวลา ตรงกลางจตรัุสมอีนุสาวรยีข์องฮโีรส่องคนคอื Pieter de Coninck และ Jan Breydel ทัง
คูเ่คยเป็นแคพ่อ่คา้ธรรมดาๆ แตว่า่ไดล้กุขนึมาตอ่ตา้นการปกครองของดยกุแหง่เบอรก์ันดไีดสํ้าเร็จ ชาวเมอืงจงึรว่มกันสรา้งอนุสาวรยี์
ไวเ้ป็นทรีะลกึถงึอสิรภาพชว่งสันๆของเมอืงบรชูไว ้ผา่นชม หอคอยแหง่ เมอืงบรูจจ ์(Belfry of Bruges) หอคอยสงูเดน่กลาง
จัตรัุสบรชูแหง่นมีคีวามสงูถงึ 83 เมตร เป็นสญัลักษณ์แหง่อํานาจและอสิรภาพของชาวบรชูในชว่งยคุกลาง บนหอคอยเป็นทเีก็บระฆัง
มากถงึ 57 ใบ ระฆังใบทมีชีอืเสยีงทสีดุมชีอืวา่ Victory Bell มขีนาดกวา้ง 2 เมตร หนักประมาณหกตัน และ ยังเป็นทตีังของ ศาลาวา่
การเมอืงบรูจจ ์(Town Hall of Bruges) ตัวอาคารมกีารตกแตง่อยา่งหรหูรา เพราะวา่ในอดตีเมอืงนีทํามาคา้ขายคลอ่ง ตัวอาคาร
สรา้งดว้ยสไตลโ์กธคิอันแข็งแกร่ง ปัจจุบันทนีีก็ยังทําหนา้ทเีป็นศาลาว่าการเมอืงของเมอืงสวยแห่งนีอยู่ บรเิวณรอบๆตัวจตุรัสยัง
ประกอบไปดว้ยอาคารทตีกแต่งอย่างสวยงามไม่แพจ้ตรัุสมารค์ ทนีีมักจะใชเ้ป็นสถานทจัีดงานสําคัญต่างๆของเมอืงบรูช มรีา้นคา้
จําหน่ายสนิคา้พนืเมอืงมากมาย โดยเฉพาะรา้นขายผา้ลกูไมท้มีชีอืเสยีงของเมอืง 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเกนต ์(Ghent) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เป็นเมอืงทผีสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

และสถาปัตยกรรมในยคุกลางไดอ้ยา่งลงตวั ของประเทศเบลเยยีม ไมว่า่จะเป็นโบสถ ์อนุสาวรยี ์และพพิธิภัณฑ ์ทไีดรั้บการอนุรักษ์ไว ้
เป็นอยา่งดตีงัแตส่มัยกอ่น นอกจากนวีวิทวิทัศนร์มิแมนํ่าไลย ์(Leie) และ สเก็ตต ์(Scheldt) ยังเป็นทกีลา่วขานวา่สวยงามราวภาพวาด 
ผา่นชม หอคอย แหง่เมอืงเกนต ์(Belfry of Ghent) หอระฆังสงูตระหง่านเอกลักษณ์ของเมอืงเกนต ์ถูกสรา้งขนึตังแตต่น้
ศตวรรษท ี14 ในสมัยก่อนมจีุดประสงคเ์พือใชใ้นทางศาสนา และเป็นหอสังเกตการณ์เท่านัน แต่ต่อมาก็ไดม้กีารปรับเปลยีนใหม้ี
บทบาทสําคัญตอ่ชาวเมอืงมากขนึ ไมว่า่จะเป็นการตรีะฆังเพอืประกาศการเปิดตลาด เตอืนวา่มกีารโจมต ีและเพอืบอกเวลา ซงึเราจะ
ไดย้นิเสยีงระฆังกว่า 50 ใบ ดังกอ้งพรอ้มกันเมอืมีเหตุการณสําคัญๆ สําหรับเมืองนี นําท่าน ผ่านชม โบสถเ์ซนตบ์ราโว่ (St. 
Bravo's Cathedral) โบสถใ์หญสํ่าคัญแสนสวยงามของเมอืง ไฮไลทสํ์าคัญของโบสถก็์คอืแทน่บชูา “Adoration of the Mystic 
Lamb” ทโีดง่ดังมาก รปูภาพของ Virgin Mary , Christ the King และ Deesis ถกูวาดไวอ้ยา่งสวยงาม ทังหนา้ตา่งกระจกสสีัน
สวยงามเป็นรปูบคุคลทมีคีวามสําคญัของศาสสนาครสิต ์ 

 
 นําทา่น ผา่นชม ยา่นเมอืงเกา่ ปาเตอรช์อลล ์(Patershol Old Town) ยา่นแสนสวยของเมอืงเกนต ์ทคีละเคลา้ไปดว้ยบา้นพัก 

รา้นอาหาร รา้นคา้และรา้นกาแฟมากมาย คอืยา่นทเีกา่แกท่สีดุของเมอืง สงัเกตไดจ้ากภาพหนา้บานของแตล่ะบา้นก็พอจะสมัผัสไดถ้งึ
กาลเวลาทผีา่นมายาวนาน  

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
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 นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง) เมอืงใหญอ่ันดับ 2 รองจากเมอืงบรัสเซลส ์
ของประเทศเบลเยยีม เมอืงแอนทเ์วริป์เป็นทรีูจั้กกันวา่เป็นศนูยก์ลางการคา้เพชรระดับโลก เพชรเกอืบ 70% มกีารซอืขายกันทเีมอืง
แหง่น ีนอกจากนยีังโดดเดน่ทังเรอืงแฟชนัแนวอาว็อง-การด์ และสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอกีดว้ย 

 
  นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดโกรท มารค์ (Grote Markt) ยา่นธรุกจิการคา้สําคัญของเมอืง สามารถเพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปปิงและ

แวะชมิขนมหวานแสนอร่อยรวมทังรา้นขายช็อคโกแลตทมีชีอืเสยีงมากมาย หรอื เลอืกนังรับประทานอาหารอร่อยๆ ตามดว้ยการจบิ
เบยีรช์วิๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เป็นอกีตัวเลอืกทน่ีาสนใจไม่แพก้ัน นอกจากตลาดแลว้ ความใหญ่โตของ ศาลาว่าการเมอืง
แอนทเ์วริป์ (City Hall of Antwerp) ซงึตังตระหงา่นอยูท่างทศิตะวันตก ก็เป็นสงิทดีงึดดูนักทอ่งเทยีวไดม้ากมายเชน่กัน เป็น
สถาปัตยกรรมเรเนสซองสท์ผีสมผสานสไตลเ์ฟลมชิเขา้กับอติาเลยีนไดอ้ยา่งลงตัว ผา่นชม โบสถแ์หง่เจา้หญงิ (Cathedral of 
Our Lady) เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิขนาดใหญท่สีงูทสีดุในประเทศเบลเยยีม เป็นทเีลอืงลอืถงึถงึความงดงามทถีกูประดับตกแตง่อยา่ง
วจิติรตระการตา ไมว่า่จะเป็นตัวโบสถ ์ซุม้ประต ูรูปปัน ทางเดนิ เรยีกไดว้า่ทกุอยา่งงดงามไรท้ตี ิดา้นในมจัีดแสดงผลงานศลิปะของปี
เตอร ์พอล รเูบ็น (Peter Paul Rubens) ซงึเป็นศลิปินชอืดงั ชาวแอนทเ์วริป์ รวบรวมใหผู้ช้นืชอบศลิปะไดช้มกนัทโีบสถแ์หง่น ี

  
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส ์(Brussels) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง 20 นาท)ี เมอืงหลวงของ ประเทศเบลเยยีม 
(Belgium) ตังอยู่ในทวปียุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นประเทศเก่าแก่ทมีปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 1,000 ปี ประเทศเล็กๆแสน
สวยงาม เหมอืนอยูใ่นยโุรปยคุกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็นประเทศทมีคีูบ่า่วสาวนยิมมาฮันนีมนูกันมากทสีดุ ดว้ยตกึ
รามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมสําคัญต่างๆ เชน่ มหาวหิาร หอระฆัง ซงึยังคงไวด้ว้ยความงดงาม วจิติรแบบศลิปะแบบโกธคิอย่าง
ครบถว้น นอกจากนีเมอืงบรัสเซลส ์ยังเป็นทตีังของสถานทรีาชการทมีคีวามสําคัญของสหภาพยโุรป เชน่ สํานักงานใหญข่องสหภาพ
ยโุรป และ Nato 
 

 นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กับ อะตอมเมยีม (Atomium) อาคารไฮเทคแหง่นี มคีวามสงู 330 ฟตุ ประกอบดว้ยวัตทุรงกลม 9 ลกู 
แต่ละลูกมเีสน้ผ่าศูนยก์ลางขนาด 18 เมตร รวมนําหนักเบ็ดเสร็จแลว้ 2,400 ตัน ใชเ้วลา 18 เดอืน ในการออกแบบนานพอๆกับ
ระยะเวลาการสรา้ง ภายในลกูกลมๆของอะโตเมยีมแบง่เป็น จุดชมววิ หอ้งอาหาร หอ้งแสดงนทิรรศการ และตรงแกนกลางใหบ้รกิาร
ดว้ยลฟิทท์วี่ากันว่าเป็นลฟิทท์เีร็วทสีดุในยโุรป สถานทแีหง่นีสะทอ้นถงึความกา้วหนา้ของมวลมนุษยชาตใินศตวรรษท ี20 และการ
ฟืนฟูเศรษฐกจิโลกหลังความบอบชําจากสงคราม โดยมกีารจัดงาน เอ็กซโ์ป 1958 เมอืวันท ี17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพอืแสดง
ศกัยภาพทางเทคโนโลยขีองสหภาพยโุรป 

 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ รูปปนัเด็กนอ้ยยนืปสัสาวะ แมนเิกนพสิ (Manneken Pis) รปูปันอันเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงน ี
โดยนําจากนําพนุ ีชาวเมอืงและชาวตา่งชาตนิยิมดมืกนัเมอืมาถงึเมอืงบรัสเซลส ์
 
นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) หรอืทจีะเรยีกกันอกีอยา่งวา่ จัตรัุสแกรนด ์พาเลส (Grand Palace) ตังอยูใ่จ
กลางเมอืงบรัสเซลล ์เป็นสถานททีอ่งเทยีวอันดับหนงึของประเทศเบลเยยีม ไดช้อืวา่มคีวามสวยงามมากทสีดุของยโุรป แวดลอ้มไป
ดว้ยอาคารเกา่แก ่สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธคิ และ นีโอโกธคิ เรยีกวา่เป็นจดุรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวตา่งๆ ซงึอาคาร
สว่นใหญ่นันจะสรา้งมาตังแตส่มัยยุคกลาง โดยแตล่ะอาคารทลีอ้มรอบจัตรัุสแหง่นีอยู่จะมคีวามสงูสง่างามเป็นอย่างยงิ อดตีอาคาร
เหลา่นเีคยถกูทําลายดว้ยนํามอืของทหารฝรังเศสทใีชปื้นใหญย่งิทําลายทงิ หลังจากทกีองทัพฝรังเศสพา่ยเเพอ้ยา่งยับเยนิทสีงคราม
วอเตอรล์ ูโดย ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมอืปี ค.ศ. 1998 ผา่นชม 
อาคารทเีป็นจดุทอ่งเทยีวทมีคีวามสวยงามและน่าสนใจอยา่งท ีโบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ (Jacques Sur Coudenberg) ที
สรา้งมาตงัแตย่คุศตวรรษท ี18 นอกจากนแีลว้บรเิวณแหง่นจีะมกีารจัดงานเทศกาลสําคญัๆตา่งๆของประเทศเบลเยยีมอกีดว้ย ถอืไดว้า่
เป็นศนูยก์ลางของประเทศเลยก็กลา่วได ้
 

เย็น อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
  
พกัท ี Ibis Brussels Airport, Brussel, Belgium หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทหีา้  เมอืงบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยยีม - เมอืงโคโลญ ประเทศเยอรมนั - มหาวหิารแห่งเมอืงโคโลญ - เมอืงอมัสเตอรด์มั 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์- หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 30 นาท)ี เมอืงสําคัญรมิแมนํ่าไรน์ และเป็นเมอืง

ใหญอ่ันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทังยังเป็นแหลง่ผลตินําหอม
ออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชอื   

 
 นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงโคโลญ (Cologne Cathedral) เรมิกอ่สรา้งตังแตปี่ 1248 แตม่ปัีญหาให ้

ตอ้งหยุดพักการกอ่สรา้งไป จงึตอ้งใชเ้วลากว่า 600 ปีจงึสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และสรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสน
สถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทใีหญแ่ละสงูทสีดุในโลกในสมัยนัน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธกิ เป็นหอคอย
แฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพอือุทศิใหนั้กบุญปีเตอร ์และพระแม่มาร ีไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1996 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) เมอืงหลวงของ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
(Netherlands) ตังอยู่รมิฝังแม่นําอัมสเตลิ (Amstel) เรมิกอ่ตังประมาณครสิตศ์ตวรรษท ี12 ปัจจุบันเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของ
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรท์สํีาคัญแหง่หนงึของทวปียโุรป โดยเฉพาะชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี17 ซงึ
เป็นชว่งยคุทองของเนเธอรแ์ลนด ์ถงึแมเ้มอืงอัมสเตอรด์ัมจะเป็นเมอืงหลวงของประเทศ แตศ่นูยก์ลางของหน่วยงานรัฐบาลนันอยูท่ี
เมอืงเฮก 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์(Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ปัจจบุันเป็นพพิธิภัณฑ์
เปิดของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ทา่นสามารถเขา้ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวดัตช ์ทใีชก้ังหันลมกวา่รอ้ยแหง่ ในงานอตุสาหกรรมมา
ตังแตศ่ตวรรษท ี17-18 โดยทําหนา้ทผีลตินํามันจากดอกมัสตารด์ กระดาษ งานไม ้นอกจากนีภายในหมูบ่า้นแหง่นียังมพีพิธิภัณฑท์ี
น่าสนใจ อาท ิพพิธิภัณฑเ์บเกอร ีชสีฟารม์ นาฬกิา รา้นขายเครอืงกาแฟและชาคณุภาพมากมายใหเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึ 
ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1997 

 
เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
พกัท ี NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทหีก เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณี - โรงงานผลติเบยีร ์

ไฮเนเกน้ - พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั - หมูบ่า้นกธีูรน์ - ลอ่งเรอืชมความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธีูรน์ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  
 นําทา่น ลอ่งเรอืหลงัคากระจก (Lover Boat) เพอืชมบา้นเรอืน และ วถิชีวีติความเป็นอยูแ่บบชาวดัตชท์สีรา้งมาตังแตศ่ตวรรษท ี

17 มเีอกลักษณ์พเิศษจะเป็นอาคารทรงแคบทมีตีะขออยู่ชันบนสดุของอาคาร เอาไวสํ้าหรับขนเฟอรน์เิจอรเ์ขา้บา้น ระหวา่งลอ่งเรอื
ผา่นบา้นเรอืนแพทอียูร่มิคลองทมีอียูม่ากถงึ 2,500 หลัง แลว้ไปชมเขตทเีกา่แกท่สีดุของเมอืงอัมสเตอดัม ชมตกึรามบา้นชอ่งทตีังอยู่
รมิคลองอนัมเีอกลกัษณ์ทสีวยงามแปลกตา ซงึบา้นรมิคลองเหลา่นีจะมสีว่นหนา้บา้นไมก่วา้งมากนัก และสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรม
สเปนผสมกับเรอเนสซองสต์ัวตกึใชอ้ฐิแดงกอ่แบบไม่ฉาบปนู ตกแตง่เป็นภาพปนูปันเทพเจา้กรกีอย่างสวยงาม และหนา้จัวมไีมย้นื
ออกมา เพอืแขวนลอกไวสํ้าหรับขนสงิของเขา้บา้นทางหนา้ตา่ง เพราะหนา้บา้นแคบและประตก็ูเล็ก ดแูปลกตาทไีมส่ามารถหาชมที
ไหนได ้(รอบของการลอ่งเรอือาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีทเีรอืไมส่ามารถลอ่งได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เชน่ 
สภาพภูมอิากาศไมเ่ออือํานวย เรอืปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถ
คนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด 
ทงันทีางบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั) 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณี (Diamonds and Jewelry Factory) อตุสาหกรรมจากวทิยากรผูชํ้านาญ
ตลอดจนขันตอนการเจยีระไนเพชรใหเ้ป็นอัญมณีทมีคีา่ทสีดุ มชีอืเสยีงทสีดุในโลก ดว้ยผลงานทมีชีอืเสยีงไปทัวโลก คอืฝีมอืการ
เจยีระไนเพชรประกอบพระมหาพชิยัมงกฎุเพชร “โคอนิอร”์ ของสมเด็จพระราชนิ ีอลซิาเบธแหง่ประเทศองักฤษ ก็เป็นผลงานจากทนี ี
  

 นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ (Heineken Experience) ตน้กําเนดิของเบยีรไ์ฮเนเกน้อยูท่เีมอืง
อัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์กอ่ตังขนึในปี ค.ศ. 1864 ปัจจบุันไฮเนเกน้เป็นบรษัิทผลติเบยีรร์ายใหญท่สีดุอันดับ 3 ของโลก 
เป็นเบยีรท์มีคีณุภาพและรสชาตดิทีสีดุ การันตดีว้ยรางวัลมากมาย ตอ่มาโรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ไดปิ้ดตัวลง และถูกดัดแปลงเป็น
พพิธิภัณฑใ์หนั้กท่องเทยีวไดเ้ยยีมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัตติังแตก่อ่ตังโรงเบยีรแ์หง่นีขนึมา และจําหน่ายของทรีะลกึ
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เกยีวกับเบยีรไ์ฮเนเกน้ใหเ้ลอืกซอืมากมาย (ไมร่วม คา่บตัรเขา้ชม โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ ประมาณ 25 ยโูร (EUR.) หรอื 
คํานวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 875 บาท (THB.) ทงันขีนึอยูก่บัประเภทของบตัร ทงัน ีขนึอยูก่บัความเหมาะสมของเวลา 
และ สถานการณ์) 

 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั (Rijksmuseum) สถานททีรีวบรวมงานศลิปะของจติร
กรชาวดัตชท์ใีหญ่ทสีดุในโลก เปิดใหนั้กทอ่งเทยีวเขา้เยยีมชมมานานนับ 10 ปีแลว้ มจัีดแสดงผลงานของเหลา่จติรกรมากมาย เชน่ 
ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ Johannes Vermeer ซงึมมีากกว่า 8,000 ผลงาน (ไมร่วม คา่บตัรเขา้ชม 
พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั ประมาณ 18 ยโูร (EUR.) หรอื คํานวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 630 บาท (THB.) 
ทงันขีนึอยูก่บัประเภทของบตัร หากมเีวลา ทงัน ีขนึอยูก่บัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์) 

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 30 นาท)ี หมูบ่า้นในฝันทปีราศจากถนน ของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใชก้ารโดยสารผ่านทางเรือบนคลองรอบหมู่บา้นเท่านัน มีชอืเสยีงเป็นทีรูจั้กกันดีในฐานะ " เวนสิแห่ง
เนเธอรแ์ลนด ์(Venice of Netherland) " จากการทเีป็นหมูบ่า้นปราศจากถนน แตต่อ้งเดนิทางผา่นคลองซงึมคีวามยาวราว 7.5 
กโิลเมตร และมสีะพานเชอืมเพอืใชเ้ป็นทางเดนิตดิตอ่กันภายในหมูบ่า้นกวา่ 180 สะพาน ซงึกวา่จะมาเป็นหมูบ่า้นแสนสวยทเีราเห็น
อยูท่กุวันนี ทนีีถูกคน้พบโดยชาวเมดเิตอรเ์รเนียนเมอืปี 1230 ในขณะนันมซีากเขาแพะกองอยู่เต็มไปหมด จงึไดต้ังชอืวา่ " เกยเ์ธน
ฮอรน์ " ซงึหมายถงึ เขาแพะ แตเ่มอืเวลาผ่านไปเรอืยๆ ก็ออกเสยีงเพยีนจนกลายมาเป็น " กธีูรน์ " ในทสีดุ สว่นสาเหตขุองแม่นํา
ทังหมดซงึอยูท่นีก็ีเลา่ตอ่กนัมาวา่ เป็นเพราะในอดตีทนีเีคยถกูใชเ้ป็นเหมอืงขดุถา่นหนิเลนมากอ่น และรทูถีกูขดุนันก็กลายมาเป็นทาง
ใหนํ้าไหลเขา้มา และคนในสมัยกอ่นก็ใชส้ายนําเหลา่นเีป็นทางขนสง่ถา่นหนิเลนในทสีดุ  
 
นําท่าน ล่องเรอืชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บา้นกธีูรน์ (Giethoorn Boat) (ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 40 นาท ีถงึ 1 
ชัวโมง) (กรณีทเีรอืไมส่ามารถลอ่งได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมอิากาศไมเ่ออือํานวย เรอืปิดใหบ้รกิารกะทนัหนั
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี 
เนอืงจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด) 
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เย็น อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
 
พกัท ี NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
    
วนัทเีจ็ด เมอืงอมัสเตอรด์มั - สนามบนิอมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ - สนามบนิเช็คแล็บก็อก 

เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี 
(Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 
 

13.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทยีวบนิท ีCX270 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชวัโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

 
วนัทแีปด  สนามบนิเช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง - สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 
06.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเช็คแล็บก็อก เมอืงฮอ่งกง ประเทศฮอ่งกง ** เพอืเปลยีนเครอืง ** 
 
08.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific เทยีวบนิท ีCX705 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชวัโมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 

10.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

 
รายละเอยีดเทยีวบนิ ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 ทา่น ราคาพกัเดยีวเพมิ ราคาทวัรไ์มร่วม 
ตวัเครอืงบนิ 

21 - 28 พฤษภาคม 2563 
21MAY CX708 BKK-HKG 17.30-21.30 
22MAY CX261 HKG-CDG 00.05-06.55 
27MAY CX270 AMS-HKG 13.00-06.10+1 
28MAY CX705 HKG-BKK 08.00-10.00 

 
39,999 9,999 29,999 

 
** อตัราคา่บรกิาร สาํหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 16,000 บาท ** 

 
** อตัราน ีไมร่วม คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทงัหมด ตามธรรมเนยีม 60 ยโูร (EUR) หรอื คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,100 บาท 

(THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

 
** อตัราน ีไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศฝรงัเศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท (ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ) 

สาํหรบัการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ จําเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพอื ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทาํการ (บางกรณี
สว่นใหญ ่อาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทงันขีนึอยูก่บัจํานวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้
หนงัสอืเดนิทางเพอืเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจําเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผล
การสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัทาํการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลาํดบัตอ่ไป จากนนัระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนั

เดนิทางไมเ่พยีงพอสาํหรบัยนืวซีา่ครงัใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงอืนไข ทกุกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทัดาํเนนิการขอวี
ซา่ให ้รวมไปถงึ กรณีททีา่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพอืดาํเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย ทา่นจะไมส่ามารถ

ยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 
 

** หากทา่นทตีอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวั เครอืงบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทาํการออกบตัร
โดยสารเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** อตัราคา่บรกิารน ีจาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทกีาํหนด ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนงึ และ ไมว่า่มอืใดมอืหนงึ 
ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพมิเตมิขณะมอือาหาร เนอืงจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จํากดัเรอืง

ของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมกีงึสาํเร็จรปู เทา่นนั กรณีททีา่นมคีวาม
ประสงคท์จีะสงัเมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในสว่นนดีว้ยตนเอง **  

 
** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทสีถานทดีงักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทาง
บรษิทัอาจจําเป็นตอ้งปรบัเปลยีนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลยีนได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสงิใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนอืงจากเงอืนไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทจีะตอ้ง

เป็นไปตามกาํหนดการเทา่นนั ** 
 

** การเดนิทางทอ่งเทยีวในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จําเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพอืเขา้ถงึสถานทบีางจดุ และ อาจเป็นระยะทางทคีอ่นขา้งไกลจากจดุ
ทรีถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ทสีามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มสาํหรบัการเดนิทาง 

เพอืประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอาย ุและ ผูโ้ดยสารทใีชร้ถเข็น ทา่นจําเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพอืคอย
ดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทบีางจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื 

ชดเชยสงิใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทงัหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่บตัรโดยสารโดยเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชนัประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลอืน เปลยีนวันเดนิทาง หรอื อพัเกรดได ้
 คา่ภาษีนํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยสายการบนิ Cathay Pacific อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิได ้
ทา่นละ 1 ชนิ โดยมนํีาหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทรีะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
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 คา่โรงแรมทพัีกระดับมาตราฐานตามทรีายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทโีรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททํีาใหโ้รงแรมตามรายการทรีะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีนโรงแรมทพัีกไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชแีจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ หรอื ผ่านชม ทังนีขนึอยูก่ับความเหมาะสม
ของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง  
 คา่อาหารตามทรีายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซอืประกนัเพมิเพอืคุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่
เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่น
การใชบ้รกิารทกุครัง) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทงัหมด ตามธรรมเนยีม 60 ยโูร (EUR) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก
อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึ
พอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยนืวซี่าทอ่งเทยีว ประเทศฝรงัเศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา และ 
คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (ชําระพรอ้มเงนิมดัจํา) 
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีว กรณุาทาํการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท และคา่ธรรมเนยีมยนืวี

ซา่ ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท รวมเป็น ทา่นละ 23,500 บาท (กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครงั หรอื หลายครงั 
(Multiple) ทยีงัไม่หมดอายุ ไม่ชํารุด และ ยงัมวีนัคงเหลอืในกลุ่มประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตาม
วตัถปุระสงคท์วีซีา่เชงเกน้ฉบบันนัๆออก เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นชําระเฉพาะเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท) ตัวอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวันท ี
1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนีภายในวันท ี3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที
กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คทวี่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง กรณีทคีณะเต็ม มคีวิรอ 
(Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ททํีารายการจองเขา้มาตามลําดับ 
เนอืงจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทยีว กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มชํ่าระเงนิ 
หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทงั กรณีทอียู่
ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ททํีาใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทกํีาหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–
18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 
 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทยีว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์
อกัษรเทา่นัน ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที
บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้ม
หลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ
อํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนงึ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทมีคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
** ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชํีาระแลว้เนืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ การ
สํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทน
ในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   
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4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกํีาหนด ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิท
จะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ย
กวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ลีกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้ในกรณีทวีซีา่
ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนทีางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ กรณีออก
บัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไมส่ามารถคนืคา่บัตรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนงึได ้และ หากสามารถคนืได ้ (Refunds) จํา
เป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั โรงแรมทพีกั ททีา่นควรทราบ 
1. เนอืงจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น (Twin/Double) 

และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชนักัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพัก
แบบ 3 ทา่น ซงึถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 
หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพมิตามจรงิทเีกดิขนึจาก
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศ เนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  
3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากกวา่กําหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีน

หรอืยา้ยทพัีกเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยโุรปทมีลีักษณะเป็นอาคารแบบดังเดมิ (Traditional Building) หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํา 

ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั การยนืคาํรอ้งขอวซีา่ ททีา่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์นืรบัคาํรอ้งขอวซีา่ เพอืสแกนลายนวิมอืทกุทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอยา่งนอ้ย (ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทังนีขนึอยูก่ับจํานวน

ของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคญั  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทตูหรอืศนูย์

รับคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยนืวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพอืกจิธรุะสว่นตัวของทา่น
ในชว่งใดบา้ง ซงึอาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซงึอาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการ
พจิารณาทสีถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตังแตข่ันตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาททีา่นสะดวกจะ
ยนืวซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง หากมคีวิยนืวา่งชว่งททีา่นสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีสีดุทจีะชว่ยอํานวยความสะดวก
ใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่งน ีการนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซอื 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทเีร็วขนึ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขนึ  
3.2 การยนืแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนยีงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิทงัหมด ** 
ประเทศททีา่นสามารถเลอืกซอืบรกิารพเิศษนไีด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝรงัเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน  
** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษอกีครงั อาจมกีารเปลยีนแปลง 
** 

4. กรณีทที่านไมส่ามารถยนืวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยนืกอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งททีางบรษัิทจะเรมิดําเนนิการ
จัดเตรยีมเอกสารเพอืขอยนืวซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน) และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆก็
ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิทังหมด เช่น คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตัว) จะตอ้งออกก่อนกําหนด แต่วซีา่ยังไม่
ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนืองจากทา่นดําเนนิการยนืวซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีททีา่นตอ้งการยนื
กอ่นคณะ แตค่ณะททีา่นเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพํานักในประเทศ
ปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการทอ่งเทยีวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี ทา่นจําเป็นตอ้งดําเนนิการ
ดว้ยตนเอง และหากทา้ยทสีดุคณะไมส่ามารถเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมส่ามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่
สว่นใดสว่นหนงึทกุกรณ ี 

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิวไปคอื 15-20 วันทําการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทังนี ขนึอยู่กับจํานวนผูส้มัครในชว่งนันๆ ซงึหากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว ทมีผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทผีูส้มัครไดทํ้าการยนืขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง
ขันตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ ดังนันหากท่านมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพอืเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ เพอื
วางแผนลว่งหนา้ กรณีทตีอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหนั ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลบัคนืดว่น ระหวา่งขันตอนการพจิารณาวซีา่ อาจทํา
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ใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นันหมายถงึจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทังหมด โดยคํานึงถงึ
ระยะเวลาทเีหลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง หรอื หลายครัง (Multiple) ทยีังไมห่มดอาย ุไมชํ่ารดุ และ ยังมวีันคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเก ้
นเพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์วีซีา่เชงเกน้ฉบับนันๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทยีวกับคณะนี สามารถใชไ้ด ้
หากวซีา่นันถูกใชม้าแลว้ตามเงอืนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนันๆมากทสีดุ มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนงึ
ครัง หากไม่เป็นไปตามเงอืนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบเกยีวกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทจีะ
เกดิขนึในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีททีา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทสีามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทยีวเทา่นัน โดยจะตอ้งอยูใ่น
หนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนัทมีอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทอีนุมัตโิดยระบวุันทสีามารถพํานักในประเทศเชง
เกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่กําหนดทอีนุมัตใินหนา้วซีา่ ทังน ีขนึอยูก่ับประเทศปลายทางอกีครัง กรณุาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทมีกีารประทับตราเขา้ประเทศ
มาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ทตีรวจสอบเพอืความถกูตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมรั่บผดิชอบ
เกยีวกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทจีะเกดิขนึในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นืองจากอายุหนังสอืเดนิทาง
คงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ 
สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่
เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซงึขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนีเพอืใหก้ารยนืคํารอ้งในครัง
ตอ่ๆไปสะดวกมากขนึ ทังนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทสีถานทตูเป็นสําคญั 

11. การทวีซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรอืไม ่หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไมก่วีัน เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆไดทั้งสนิ เพราะ
เนอืงจากมเีอกสทิธทิางการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกยีวกบัเอกสารทางราชการทจีําเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศทอีอกจากสํานกังานเขต หรอื อําเภอ 
ทอีาศยัอยู ่, ใบปกครองบตุรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสําคญัการหยา่ กรณีศนูยร์บัยนืคํารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทตูตอ้งการ 
เอกสารทแีปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสลุเทา่นนั ซงึจะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิ ฉบบัละ ประมาณ 
1,000-1,500 บาท กรณีน ีจําเป็นทสีุด สําหรบัเด็กทอีายุตํากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เช่น เดนิทางกบั
มารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นน ีลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิมส่ามารถ
ชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนใีหท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอีํานวยความสะดวก
แปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการจอง 
ตวัเครอืงบนิ โรงแรมทนีอกเหนอืจากคณะ ททีา่นพํานักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันททีา่นเดนิทาง ไป และ กลับ เพอื
ใชใ้นการประกอบการยนืขอวซีา่ใหค้รบตามเงอืนไข ดว้ยตนเองทกุกรณีไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยนืขอวซีา่
ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงอืนไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิเนืองจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยนืขอวซีา่แบบหมูค่ณะ 
ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิสว่นนี หรอื สว่นใดสว่นหนงึดว้ยตนเองทังหมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทใีนวันนัดหมายเพอื
ยนืขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยนืขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงอืนไขการยกเลกิ
ทังหมด  

14. กรณีททีา่นมแีผนการเดนิทางทจีะเดนิทางไปยังกลุม่ประเทศเชงเกน้ตอ่จากคณะนี และ ทา่นมคีวามประสงคข์อวซีา่เชงเกน้ใหค้รอบคลมุวันเดนิทาง
ในทรปิสดุทา้ย ทา่นจําเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทใีหท้ราบตังแตข่ันตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทชีว่ยอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่นอกีครัง 
กอ่นตังแตข่ันตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตัวเครอืงบนิ จําเป็นจะตอ้งเรยีบรอ้ยโดยสมบรูณ์ตังแตข่ันตอนการขอเก็บ
เอกสาร เพอืเตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลมุ และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดย
ทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงอืนไข (ขอ้ 3) และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิเนืองจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยนืขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้ง
ชําระคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิสว่นนี หรอื สว่นใดสว่นหนงึดว้ยตนเองทังหมดไม่ว่ากรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทใีนวันนัดหมายเพอืยนืขอวซีา่ ท่านไม่
สามารถยนืขอได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงอืนไขการยกเลกิทังหมด 

 
ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั สายการบนิ ททีา่นควรทราบ 
1. เกยีวกับทนัีงบนเครอืงบนิ เนืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิทกุกรณี 

แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทสีดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทมีาดว้ยกนั ไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะสามารถทําได ้
2. กรณีทที่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขันตอนการจอง กรณีทแีจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพมิเพอืชําระกบัเมนูใหมท่ตีอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. บางสายการบนิอาจมเีงอืนไขเกยีวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครอืงแตกตา่งกัน ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาตขิองแตล่ะสายการ

บนิทกํีาลงัใหบ้รกิารทา่นอยู ่
 
เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีขอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน กรณีทที่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว โดยไมม่ี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ดา่น
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ตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นน ีไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

3. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทังหมด หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด 
หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่านไมว่่า
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง เลขทวีซีา่ และ
อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิ
มัดจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที
เดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทไีมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการ
บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับราคา
คา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีนํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสาย
การบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากบัเทา่นัน 

9. นักทอ่งเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ชเ่หตทุเีกยีวขอ้งกบัทางบรษัิท อาทิ
เชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภัิยทไีมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทบีรษัิทยัง
ไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ
เทา่นัน 

11. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นัน 

12. คณะทัวรน์ี เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททไีดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทยีวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีททีา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนงึ ไมว่า่กรณีใดก็
ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที
เกดิขนึจรงิทังหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณ์นขีนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ในวันเรมิทัวร ์(วันทหีนึง) ท่านจําเป็น
จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีทไีฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง ทา่น
จําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวทคีณะอยูใ่นเวลานันๆ กรณีนี จะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิ ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ย
ทใีชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทังหมดเท่านัน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หากท่านไม่ได ้
ทอ่งเทยีวเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวใดๆ สถานทหีนงึ ทกุกรณี เนอืงจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ทังหมด 

14. รปูภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พอืประกอบการโฆษณาเทา่นัน  
15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทมีคีดคีวาม คําสังศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทกุกรณี รวมไปถงึกรณีทเีคยรับรอง หรอื คําประกัน 

หากทา่นไมแ่น่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทกีระทรวงการตา่งประเทศ หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ วัน
เดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึไดท้กุกรณี 

16. สําหรับผูเ้ดนิทางทตีงัครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพอืตรวจสอบอายคุรรภท์แีน่นอน กบั วันทเีดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ทา่นจําเป็นจะตอ้ง
เตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายคุรรภท์ชีดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ ่หากอายคุรรภเ์กนิ 
28 สัปดาห ์จะไมส่ามารถเดนิทางโดยเครอืงบนิไดท้กุกรณี หากทา่นตังครรภแ์ละไมแ่จง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจพบ สายการบนิมี
สทิธปิฏเิสธไมใ่หท้า่นเดนิทาง  
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การเตรยีมเอกสาร เพอืยนืคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศฝรงัเศส 
1. .  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้วา่งไมตํ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอื

เดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่นนั) 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพนืสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซํ่ากบัวซีา่

ประเทศอนืๆทเีคยไดรั้บ เทา่นัน หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ทงัชนดิมสี ีและ ชนดิใส 
3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเรมิงาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุอืประเทศ ไม่
จําเป็นตอ้งระบชุอืประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทมีหีัว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทอียู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทเีป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชแีจงตนเองเกยีวกับหนา้ทกีารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตทั่งน ีอยูท่ดีลุยพนิจิของเจา้หนา้ทรัีบยนืเทา่นัน  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชอื-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่นนั กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่นนั กรณุาจัดเตรยีมดงัน ี
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** ผูท้ปีระกอบอาชพี มหีนา้ทกีารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใช้

ยนืแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซงึหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลยีนชอื - เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพมิเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนงึ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทังภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 
ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอื
รับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 
ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอื
รับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนงึ 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกยีวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่นนั บดิา , มารดา , บตุร , พ ี, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งยนืเอกสารสาํคญัดงัน ี** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั โดยระบชุอืเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรอง
ใหก้ับผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** โดยสะกด ชอื-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้งัผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไข เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่นนั เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพอือา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 
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แผนทกีารเดนิทาง เพอืยนืคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศฝรงัเศส 
 สถานท ี: ศนูยย์นืคาํรอ้งขอวซีา่ฝรงัเศส TLS contact Center อาคารสาธรซติ ีทาวเวอร ์ชนั 12 
 การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั ทตีกึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทบัตราทจีอดรถ 
   : ขนสง่สาธารณะ BTS ลงสถาน ีชอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนันเดนิชดิซา้ยตามทางเดนิลอยฟ้าขา้มแยกสาธร 

นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบ้นัไดทางลงมุง่หนา้สูถ่นนสาทร จากนันเดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสา
ธรซติ ีทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามอืของทา่น  
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบอืงตน้ เพอืขอยนืวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศฝรงัเศส 
1. ชอื - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 
2. ชอื - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลยีน) ................................................................................... 
3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญงิ 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัทอีอก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทอีอก ............................................................. 
8. ทอียูป่จัจบุนั(ทพีกัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 
9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 
10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 
11. ชอืสถานททีาํงาน/สถานศกึษา และทอียู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 
ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มคัร 
   ตวัผูส้มคัรเอง 
   มผีูอ้นืออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 
15. ชอืบคุคลทเีดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 
** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทสีดุเพอื ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นนั ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอํานวย

ความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั ** 
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