
 

 
 

 
 

 

 

 เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี 



 

 
 

 

แฟรงค์เฟิร์ท - ไฮเดนเบิร์ก - สตราสบูร์ก - หมู่บ้านเอกิซไฮม์ - กอลมาร์ - หมู่บ้านริควีร์  

ลักซ์เซมเบิร์ก - ดินองท์ - บรัสเซล - เกนต์ - บรูจส์ - กรุงเฮก  

อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง 

หมู่บ้านกีร์ธอร์น(ไร้ถนน) - หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน)  โคโลญจน์ 

 แฟรงค์เฟิร์ท ศูนย์กลางการบินหลักแห่งหนึ่งของโลก 

 ไฮเดนเบิร์ก เมืองเก่าแก่อายุนับพันปีของเยอรมนี เมืองแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าโรแมนติกที่สุด 

 สตราสบูร์ก เมืองท่าส าคัญของฝรั่งเศสซึ่งมีกลิ่นอายความเป็นเยอรมัน  

 หมู่บ้านเอกิซไฮม์ ขึ้นชื่อว่าเป็น TYPICAL VILLAGEมีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวน์  

 กอลมาร์   ลิตเติ้ลเวนิสแห่งฝรั่งเศส 

 หมู่บ้านริควีร์ เมืองเล็กๆน่ารักในชนบทที่อยู่ในหุบเขาถูกโอบล้อมไปด้วยไร่องุ่น 

 ลักซ์เซมเบิร์ก ประเทศเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป 

 เกนต์ เมืองเล็กๆ ที่แทรกตัวบนแผ่นดินยุโรป 

 บรูจส์ เมืองปาท่องโก๋กับเมืองเกนต ์ด้วยระยะทางท่ีใกล้กัน 

 อัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงอันดับโลก มีคลองมากกว่า 165 แห่ง 

 

ก าหนดการเดินทาง :   

วันแรก  สุวรรณภูมิ-แฟรงค์เฟิร์ท        

20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและ

อ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง  

23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920 

 

วันที่สอง  แฟรงค์เฟิร์ท-ไฮเดนเบิร์ก-โรงกลั่นไวน์-สตราสบูร์ก 

 



 

 
 

 
08.00 น.  (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของ

ทวีปยุโรปแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าไมน์และมีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นศูนย์กลางทางการเงินของทวีป
ยุโรป ธนาคารกลางยุโรปตั้งอยู่ในเมืองนี้และจัดว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งท่ีสุดในเยอรมนี ..หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า  เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว..... 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG) (91 กม.) เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่
ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก บริเวณฝั่งแม่น้ าเน็กคาร์ ซึ่งเป็นรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
เยอรมนี โดยที่เมืองหลวงของรัฐนี้คือเมืองสตุ๊ดการ์ท เมืองไฮเดลเบิร์กมีความน่าสนใจมากท้ัง
ประวัติศาสตร์ของเมือง อีกท้ังยังเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เคยเป้นศูนย์กลาง
การศึกษาท่ีส าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
แรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ท าให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมา
เยือนเมืองแห่งนี้...  

น าท่าน เข้าชมโรงกลั่นไวน์ THE CLAUER WINERY ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมืองไฮเดลเบิร์ก ที่มีสืบทอดการปลูก
องุ่นมาหลายชั่วอายุคน โรงกลั่นไวน์องุ่นแห่งนี้ยัง
เป็นแห่งเดียวที่เหลืออยู่ใน เมืองไฮเดลเบิร์ก และมี
โรงกลั่น ไร่องุ่น และโรงบรรจุขวด ท่านจะได้ลิ้ม
รสชาติไวน์เทสติ้ง (WINE TASTING) จากโรงกลั่น
ไวน์ THE CLAUER WINERY ที่รับประกันได้ว่าเป็นไวน์ต้นต าหรับ HEIDELBERG 100%....ชมสะพานเก่าอัลเท
อบรุค เป็นสะพานข้ามแม่น้ าเน็คคาร์ ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เมื่อเดินข้ามสะพานไปแล้วมองหันกลับมา
ท่านจะเห็นปราสาทไฮเดลเบิร์กสีชมพูอมแดงตั้งโดดเด่นเหนือตัวเมืองไฮเดลเบิร์ก… 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (STRASBOURG) (133 กม.) ประเทศฝรั่งเศส เมืองโรแมนติคและเมือง

หลวงของแคว้นอัลซาส (ALSACE) เมืองที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป ซึ่งเมื่อท่านเดินทาง

มาแถบลุ่มแม่น้ าไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลางแห่งนี้มีย่านเมืองเก่าทาง

ประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันในนาม LA PETITE FRANCE  (ปารีสน้อย) 

น าท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่  สุดแห่งหนึ่ง

ของยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก  อีกด้วยออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 

สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการ 

 



 

 
 

 

ก่อสร้างนานกว่า 260 ปีตัววิหารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างที่

งดงามหลายส่วนรวมถึงรูปแกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง…ชมเขต  LA 

PETITE FRANCE  ของเมือง ซึ่งมีภูมิทัศน์สวยงามด้วยบ้านเรือนที่ตั้งอยู่

ริมฝั่งสองแม่น้ า ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมือง มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ล้อมรอบด้วย

แม่น้ าอิลล์ทั้งสี่ด้านและมีเส้นทางคูคลองเชื่อมต่อกันไปมากมาย บริเวณ

ใกล้เคียงเป็นเกาะที่มีสะพานหลายแห่งเป็นตัวเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่ส่วนอื่นๆของเมือง ภายในย่านนี้มีลักษณะเป็น

ตรอกซอกซอย พ้ืนถนนปูลาดด้วยหินกรวด เรียงรายด้วยบ้านไม้โบราณสไตล์อัลซาสที่สวยงามซึ่งทอดตัวเป็น

ภาพเงาสะท้อนในคลองตลอดถนน RUE DES MOULINS และยังได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ... 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู เอสคาโกร์  

ที่พัก  HILTON STRASBOURG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม  สตราสบูร์ก-หมู่บ้านเอกิซไฮม์-กอลมาร์-หมู่บ้านริควีร์-สตราสบูร์ก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเอกิซไฮม์ (EQUISHEIM) (80 กม.) 

LES PLUS BEAUX VILLAGE DE FRANCE เป็นหนึ่งใน

หมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศสและได้ขึ้นชื่อว่าเป็น 

TYPICAL VILLAGEมีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวน์ บ้านเรือนเป็น

แบบกึ่งไม่กึงปูนแบบสมัยในยุคกลางกว่า 70 หลัง พื้นที่กว่า 

600 ไร่ ......  

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร์ (COLMAR) (8 กม.) เมืองเล็กๆอันเป็นเมืองบ้านเกิดของ จิตรกร 

และช่าง  แกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบ

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก เมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็นสถานที่ที่คู่รักมัก 

จะให้ค าสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน ด้วยบรรยากาศท่ีสวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคาร

บ้านเรือนเก่าแก่ จึงท าให้เมืองกอลมาร์ เป็นอีกหนึ่งในสถานที่โรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน…. 

 



 

 
 

 

น าท่าน ชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ที่มีตึกราบ้านช่องสวยงาม มีจุดเด่นอยู่ที่ความงามของดอกไม้ที่

มีอยู่ทั่วเมือง จัดเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก จนได้รับการขนานนามว่า ลิตเติ้ลเวนิซ

ปัจจุบันเมืองเก่าแกแ่ห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับต้นๆของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มี

ลักษณะสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมีบ้านเรือนที่สวยงาม และได้รับการดูแลรักษาไว้เป็น

อย่างดี บ้านเรือนแบบนี้ เรียกว่า COLOMBAGE (ฝรั่งเศส) หรือ FACHWERKHAUS (เยอรมัน) เป็นบ้านครึ่งไม้

ซุงซ่ึงเป็นแบบบ้านท่ีเป็นเอกลักษณ์และเห็นได้ทั่วไปในแคว้นอัลซาส ลักษณะพิเศษของบ้านจะข้ึนโครงบ้าน

ด้วยไม้ทั้งหลังรวมทั้งหลังคาก่อน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านริควีร์ (RIQUEWIHR) (15 กม.) เป็น

หมู่บ้านเล็กๆในชนบทตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์  ที่มีชื่อเสียงที่สุดใน

แคว้นอัลซาส และเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส (LES 

PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE) ลักษณะบ้านเรือนคล้ายๆ กับ

กอลมาร์ แต่บรรยากาศภายในหมู่บ้านจะคล้ายกับเดินเข้าไปเหมือนหลง

อยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย เนื่องจากบ้านเกือบทุกหลังจะตกแต่ง และประดับประดาด้วยดอกไม้ ตุ๊กตาหรือของ

ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่น่ารักๆ ....น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองสตราสบูร์ก (STRASBOURG) (70 กม.) ประเทศ

ฝรั่งเศส  

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก  HILTON STRASBOURG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่  สตราสบูร์ก-ลักซ์เซมเบิร์ก-ดินองท์-บรัสเซล   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ประเทศลักซ์เซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) (259 กม.) ประเทศที่มี

พ้ืนที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีพ้ืนที่เพียง 2,586 ตร.กม. ติดอันดับความร่ ารวยอันดับ

ต้นๆของโลกและยังเป็นที่ตั้งขององค์การส าคัญๆ อีกด้วย....ชมย่านเมืองเก่า ชมวิว 

 



 

 
 

 

ทิวทัศน์ของบ้านเมืองที่ตั้งเรียงรายอยู่บนแนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบเขาดู

งดงามยิ่งนัก แล้วเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย…. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองดินองท์ (DINANT) ประเทศเบลเยี่ยม (125 กม.) เมืองเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนามูร์ 

(NAMUR) ทางตอนใต้ของประเทศ โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ ามิวส์ 

(MEUSE RIVER) ที่ขนาบข้างไปกับแม่น้ าและแนวผาสูงชัน…น าท่านนั่ง

เคเบิ้ลคาร์ ขึ้นชมวิวเมืองดินองท์ บนป้อมปราการ DINANT CITADEL 

ที่แข็งแกร่งท่ีถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถูกท าลายในช่วง

สงครามฝรั่งเศสและมีการซ่อมแซมในปีค.ศ.1821  

** หมายเหตุ : หากเกิดจากสาเหตุการปิดของเคเบิ้ลคาร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ ** หรือเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืน 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบรัสเซล (BRUSSELS) (99 กม.) ประเทศเบลเยี่ยม เมืองหลวงของประเทศเบล
เยี่ยมและศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป ศูนย์บัญชาการกลางขององค์การสนธิสัญญา
ป้องกันแอตแลนติกเหนือ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของนาโต (NATO) อีกด้วย ท าให้หลายประเทศมี
สถานทูตในบรัสเซลส์ถึง  
3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ สถานทูตประจ าสหภาพยุโรปและสถานทูตประจ านาโต 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูหอยแมลงภู่อบ 
ที่พัก  PULLMAN BRUSSELS CENTRE MIDI HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า  บรัสเซล-ชมเมือง-เกนต์-บรูจน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

...ชมอโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของงานเอ๊กซ์โปร์ ที่ปัจจุบันใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ท่ีมีด้านบนเป็นห้องจัดเลี้ยงและ

ร้านอาหาร …ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช จัตุรัสกลางเมืองที่งดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะด้านที่เป็น

ศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปปั้นตามจั่วต่างๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสนี้จะมีร้านขายดอกไม้ และร้าน

ขายของที่ระลึกประเภทต่างๆ คุณภาพดีส าหรับนักท่องเที่ยว ผ่านชมรูปปั้นเด็กชายผมหยิก 

(MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูก าลังปัสสาวะ (ซึ่งเป็นน้ าพุ) ....อิสระให้ท่านเดิน

เลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมือง เช่น ช็อคโกแลตผ้าลายลูกไม้ เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ฯลฯ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95&action=edit&redlink=1


 

 
 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 
บ่าย  น าท่านสู่ เมืองเกนต์ (GHENT) (59 กม.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ ถนนหนทางทั้งเมืองปู

ด้วยหินแบบโบราณ ในสมัยยุคกลาง เมืองเกนท์ได้ชื่อว่าเป็นนครที่สวยงามเป็นรองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียว

เท่านั้น....ชมเขตเมืองเก่าย่านจัตุรัสใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของโบสถ์ ST BAVO’S CATHEDRAL โบสถ์แห่งนี้มี

ความเป็นมายาวนานโดยเคยเป็น CHAPEL มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ได้มีการสร้างอาคารที่ใหญ่ขึ้น

ในช่วงศตวรรษท่ี 14-16 และเป็นโบสถ์แบบโกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งและยังได้รับการขึ้นทะเบียนของ

ยูเนสโก....อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย.... 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (BRUGES) (48 กม.) เมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเวนิสแห่งตอนเหนือ เมืองที่เงียบ

สงบและมีมนต์เสน่ห์ของอารยธรรมในสมัยยุคกลาง จนรับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก  ARAGON HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่หก  บรูจน์-ชมเมือง-กรุงเฮก-อัมสเตอร์ดัม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมเมืองบรูจน์ เมืองหลวงของแคว้นฟลันเดอร์ เมืองถูกปิดล้อมไม่มีทางออกทะเล จึงเสีย

ความเป็นเมืองท่าให้แก่แอนต์เวิร์ป ซึ่งกลายมาเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ที่สุดของเบลเยี่ยม….ชมย่านใจ

กลางเมืองเก่าจัตุรัสมาร์ก (THE  MARKT) ที่ตั้งของตลาดค้าขาย

และท่ีจัดงานต่างๆของเมือง รวมถึง จัตุรัสเบิร์ก (THE BURG) ลาน

กว้างหน้าบริเวณวังเก่าสไตล์กอธิคซึ่งกลายเป็นศาลาว่าการของ

เมืองในปัจจุบัน…ผ่านชมหอประชุมสงฆ์และถ่ายภาพกับหอระฆัง

ประจ าเมือง (THE BELFRY) ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์ มี 



 

 
 

 

ความสูงถึง 83 เมตร และบันได 366 ขั้นเพ่ือขึ้นสู่ยอดของหอระฆัง…ชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (BASILICA 

OF THE  HOLY BLOOD) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างข้ึนในสมัยศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์ 

เป็นที่เก็บพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู น าท่านเข้าชมความงดงามและเก่าแก่ของโบสถ์  *.*.*. พิเศษเรือชม

วิวเมืองบรูจน์ *.*.*. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  
บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก (THE HAGUE) (199 กม.) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์ รองจาก

กรุงอัมสเตอร์ดัมและรอตเตอร์ดัม เป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่ง

รัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์อีกด้วย 

น าท่าน ถ่ายรูปกับศาลโลกหรือพระราชวังแห่งสันติภาพ (PEACE PALACE) เป็นที่เก็บรักษา

กฎหมายระหว่างประเทศ (SEAT OF INTERNATIONAL LAW) ที่ตั้งกองบัญชาการของศาล

ยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร และเนติบัณฑิตยสถานแห่งกรุงเฮกและ

หอสมุดอันล้ าค่า….จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) (66 กม.) เมือง

หลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าอัมสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตั้งประมาณ

คริสต์ศตวรรษที่ 12 ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษ

ที1่7 .... 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก  MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันทีเ่จ็ด  อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านซานส์สคันส์-โวเลนดัม-อัมสเตอร์ดัม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ หมู่บ้านซานส์สคันส์ (ZAANSE SCHANS) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบัน

จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมพิพิธภัณฑ์โรงงานรองเท้าไม้ ชมการสาธิตการท ารองเท้าไม้และให้ท่านได้

เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโวเลนดัม (VOLENDAM) (23 กม.) หรอื ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ซี (THE PEARL OF 

THE ZUIDERZEE) เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอัน 



 

 
 

 

แสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการ

อนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี ให้ท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่ สีสันสวยงามน่ารัก เต็มไปด้วยร้านรวงน่ารักๆ และเรือ

สวยๆที่จอดเทียบท่า อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหรือเดินตามอัธยาศัย…..  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง 

ใกล้ชิด  

...ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมย่านแหล่งเพศพาณิชย์ ชมบริเวณย่านดัมสแควร์ ถ่ายรูปกับพระราชวังเก่า

และอนุสาวรีย์ทหารหาญ…  

น าท่านเดินทางสู่ จตัุรัสดัมสแควร ์ย่านใจกลางเมืองช้อปปิ้งส าคัญและยังติดกับย่านเรดไรท์ หรือย่านโคมแดง

ของกรุงอัมสเตอร์ดัม ...อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก  MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันทีแ่ปด อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกีธูร์น-โคโลญจน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN) (115 กม.) 
ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หมู่บ้านไร้ถนน เวนิสแห่ง  เนเธอร์แลนด์ หมู่บ้าน
เล็กๆ น่ารักท่ีไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน ... 
 



 

 
 

 
จากนั้นน าท่าน  ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ 
เอกลักษณ์ของที่นี่คือไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน แต่จะมีล าคลองล้อมรอบและการคมนาคมทั้งหมดยัง
ใช้การสัญจรทางน้ า โดยยานพาหนะหลักที่ใช้จะเป็นเรือท้ังแบบเรือพายและเรือมีเครื่องยนต์อิสระให้ท่านได้
เดินเที่ยวชมหมู่บ้านตากอากาศอันเงียบสงบแห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความประทับใจ…. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูปลาเทราซ์ 

บ่าย น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองโคโลญจน์ (COLOGNE) ประเทศเยอรมนี (271 กม.) เมืองต้นต ารับ

น้ าหอมโอเดโคโลญจน์ 4711…. 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  NH COLLECTION COLOGNE MEDIAPARK HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันทีเ่ก้า  โคโลญจน์-แฟรงค์เฟิร์ท-ประเทศไทย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญจน์ (COLOGNE CATHEDRAL) 

ในศิลปะสไตล์โกธิค….ชมโดมที่สูงที่สุดในโลก ซ่ึงเป็นที่เก็บรักษาหีบ

ทองค า บรรจุอัฐิของกษัตริย์ ที่เดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซู

ในคืนประสูติ ด้วยความสวยงามและความยิ่งใหญ่ท าให้มหาวิหาร

โคโลญจน์ ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก 

ปี  ค.ศ.1996  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) (191 กม.)....เมอืงธุรกิจการค้าที่ส าคัญของเยอรมนี… 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่าน ชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (THE 

ROMER)ศิลปะแบบโกธิคท่ีได้รับการก่อสร้างข้ึนในปี 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับ

อาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่า ออสไซเล่อ (OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม ่

…ถ่ายภาพความสวยงามของน้ าพุแห่งความยุติธรรม (GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่

กลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล และวิหารใหญ่ประจ าเมือง 



 

 
 

 

ค่ า  *.*.*. อิสระอาหารค่ า ไม่ได้รวมอยู่ในการรายการ *.*.*.  

น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

20.40 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923 

 

วันทีสิ่บ  สุวรรณภูมิ บางพลี (ประเทศไทย) 

12.30 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ  

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

 

อัตราค่าใช้จ่าย 

 

อัตราค่าใช้จ่าย 

 

ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ ากว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ ากว่า 12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

31 ม.ค.-9 ก.พ.//28 ก.พ.-8 มี.ค. 

28 มี.ค.-6 เม.ย.//29 เม.ย.-8 พ.ค. 

8-17 พ.ค.//6-15 มิ.ย. 

112,900.- 103,900.- 20,900.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ ามันและ/หรือภาษี
ประกันภัยการเดินทางและ ค่ายื่นวีซ่า ** 

 
หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย 
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 



 

 
 

 
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นส าหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ (กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 
3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษา
อยู่เท่านั้น  
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทาง
ต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติ
การเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวี
ซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า  
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
-ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- - เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
9. ค่าทิป 



 

 
 

 
10. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (หากสถานทูตได้ก าหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่าย

เกิดข้ึนท่าน 
ละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) หากมีวีซ่าแล้วคืนให้ท่านละ 2,600.- บาท 
11. ค่าน้ าดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกิน 
จากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษ ี
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่าง

บริษัทและลูกค้า** 

 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดย

เหตุจ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 



 

 
 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัด

งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจ านวนตามราคา
ทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามท่ีทางบริษัทระบุข้อความ
บางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้วทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชวีิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไข
สายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและ
บริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง

ราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

 



 

 
 

 

- เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่

ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ

อากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้

ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท 

หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด  
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน
ได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับ
ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

- กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 

- บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน( ผู้ใหญ่ )  

- และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ 

- เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 

- สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้
ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ 
 



 

 
 

 
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

- และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

- ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ใน 

- ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

- เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 

- กรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 

- ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ
ว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 

- ใบรับรองแพทย์) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 

- จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

- ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  

- ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

- ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  

- 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

- หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 



 

 
 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุ

รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทน

ประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย

รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ

ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืน

ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้

มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันท าการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนศูนย์ย่ืนวีซ่า TLS Contact (สาทรซิตี้) 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมา

ได้ 

•ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีค่า Fast Track เพิ่มเติมอีก ท่านละ 2,600 บาท 

 

 



 

 
 

 

หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องท าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมี

จ านวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้ก าหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวันที่ก าหนด

ได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม (Premium) ดังนี้ 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่

น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการ

ยื่นวีซ่าด้วย)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด กว้าง 1.5 x สูง 2 นิ้ว 

จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้าม

สวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่

เลอะหมึก) (ความยาวของหน้ากรุณาวัดจากศีรษะด้านบน

ถึงข้างประมาณ 3ซม.) 

3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 

เดือน (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 

และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น) 

3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน 

หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 

3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียน

บ้าน 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจ า และบัญชียอดติดลบ** 

4. หลักฐานการท างาน  

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 

ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ 



 

 
 

 

สถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารส่วนตัว 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน  

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ

ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

กับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและ

มารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครอง

บุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท าจดหมายชี้แจงว่าท าไมไม่มี passport *** 

- กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย 

ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) 

7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 


