
 

 

 

  

 เมนพูิเศษ เมนพูิเศษ : : หอย Escargot 

 

 

 

 

 

 

Escargot อาหารไทยอาหารไทย และ และ ขาหมเูยอรมนัขาหมเูยอรมนั 



 

 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 

2 แฟรงคเฟรต-จัตุรัสโรเมอร-มหาวิหารแหงเมืองโคโลญจน × √ √ 

3 DESIGNER OUTLET ROERMOND-เมืองอัมสเตอรดัม-

ลองเรือหลังคากระจก-จัตุรัสแดม 
√ × √ 

4 หมูบานซานสสคันส-สวนดอกไมเคอเคนฮอฟ √ √ √ 

5 กรุงบรัสเซลส-จัตุรัสกรองปลาซ-กรุงปารีส √ √ √ 

6 พระราชวังแวรซายส-ลองเรือบาโตมุช-แกลลอเรียลาฟา

แยตต 
√ √ √ 

7 กรุงปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-สนามบิน √ × × 

8 สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ × × × 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

20.00 น.  คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D สายการบินไทย (TG) เจาหนาที่ใหการตอนรับและ

อํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสูแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 

 TG920  ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง แฟรงคเฟรต – จัตุรัสโรเมอร - มหาวิหารแหงเมืองโคโลญจน     (-/L/D)  

            

06.00 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน (เวลาทองถิ่นชากวา 

 ประเทศ ไทย 5 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นนําทาน

 เดินทางเขาสู เมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที่ 

 สําคัญของเยอรมนี รวมทั้งเปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนที่สําคัญของ

 ประเทศ ผานชมสถานีรถไฟ แฟรงคเฟรต ซึ่งถือไดวาเปนสถานีรถไฟตนแบบของหัว

 ลําโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 จากนั้นนทาน

 ชม จัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE 

 ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตก

 เฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร 



 

เที่ยง 

  

ค่ํา  

  

วันที่สาม

  

เชา 

 

 

 

 

 

 

 

   

(Cologne

โรมัน และเปนเมืองใหญอันดับที่สี่ของ

ประ เทศ เ ยอรมนี  นํ าท า นถ า ย รู ป

ดานหนา

นโดม เป

โรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงเมือง

โคโลญจนประเทศเยอรมนี ใชเวลาสราง

ถึง 600 

1248 

อุทิศใหแกนักบุญปเตอรและพระแมมารี 

และมีโกศทองของกษัตริยทั้งสามถูกเก็บไวใน

ทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเมื่อป ค.ศ.

  

  

วันที่สาม เมืองโรมอนด

 ลองเรือหลงัคากระจก

  

(Roermond

เนมตางๆมากมาย อาทิ เชน  

DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA 

ROERMOND 

โดยทานสามาร

 จากนั้นนําทานเดินทางสู 

เนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าอัมสเทล 

เมืองถึง 165 คลองดวยกัน 

ที่ใหญที่สุดของเนเธอรแลนด

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

Cologne) เปนหนึ่งในเมืองที่เกาแกที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสรางโดยชาว

โรมัน และเปนเมืองใหญอันดับที่สี่ของ

ประ เทศ เ ยอรมนี  นํ าท า นถ า ย รู ป

ดานหนามหาวิหารโคโลญจน

นโดม เปนโบสถศาสนาคริสตนิกาย

โรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงเมือง

โคโลญจนประเทศเยอรมนี ใชเวลาสราง

600 ปโดยเริ่มกอสรางตั้งแตป ค.ศ. 

1248 และสิ้นสุดลงที่ป ค.ศ. 

อุทิศใหแกนักบุญปเตอรและพระแมมารี 

และมีโกศทองของกษัตริยทั้งสามถูกเก็บไวใน

ทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเมื่อป ค.ศ.

 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

 Best Western Leoso Hotel Leverkusen

เมืองโรมอนด -DESIGNER OUTLET 

ลองเรือหลงัคากระจก

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

Roermond) ของประเทศเนเธอรแลนด 

เนมตางๆมากมาย อาทิ เชน  

DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA 

ROERMOND อีกมากมาย  

โดยทานสามารถเลือกรานอาหารไดตามอัธยาศัยภายในเอาทเลท

จากนั้นนําทานเดินทางสู 

เนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าอัมสเทล 

เมืองถึง 165 คลองดวยกัน 

ที่ใหญที่สุดของเนเธอรแลนด

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เปนหนึ่งในเมืองที่เกาแกที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสรางโดยชาว

โรมัน และเปนเมืองใหญอันดับที่สี่ของ

ประ เทศ เ ยอรมนี  นํ าท า นถ า ย รู ป

มหาวิหารโคโลญจน 

นโบสถศาสนาคริสตนิกาย

โรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงเมือง

โคโลญจนประเทศเยอรมนี ใชเวลาสราง

ปโดยเริ่มกอสรางตั้งแตป ค.ศ. 

และสิ้นสุดลงที่ป ค.ศ. 1880 

อุทิศใหแกนักบุญปเตอรและพระแมมารี 

และมีโกศทองของกษัตริยทั้งสามถูกเก็บไวใน

ทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเมื่อป ค.ศ.

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

Best Western Leoso Hotel Leverkusen

DESIGNER OUTLET 

ลองเรือหลงัคากระจก-จัตุรสัแดม

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ของประเทศเนเธอรแลนด 

เนมตางๆมากมาย อาทิ เชน  GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN KLEIN , 

DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA 

อีกมากมาย  

ถเลือกรานอาหารไดตามอัธยาศัยภายในเอาทเลท

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม 

เนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าอัมสเทล 

เมืองถึง 165 คลองดวยกัน เมืองนี้เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมือง

ที่ใหญที่สุดของเนเธอรแลนด  

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เปนหนึ่งในเมืองที่เกาแกที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสรางโดยชาว

โรมัน และเปนเมืองใหญอันดับที่สี่ของ

ประ เทศ เ ยอรมนี  นํ าท า นถ า ย รู ป

 หรือ เคิล

นโบสถศาสนาคริสตนิกาย

โรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงเมือง

โคโลญจนประเทศเยอรมนี ใชเวลาสราง

ปโดยเริ่มกอสรางตั้งแตป ค.ศ. 

1880 เพื่อ

อุทิศใหแกนักบุญปเตอรและพระแมมารี 

และมีโกศทองของกษัตริยทั้งสามถูกเก็บไวใน

ทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเมื่อป ค.ศ.

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก

Best Western Leoso Hotel Leverkusen

DESIGNER OUTLET ROERMOND

จัตุรสัแดม  

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ของประเทศเนเธอรแลนด (Netherland

GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN KLEIN , 

DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA 

อีกมากมาย  อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา 

ถเลือกรานอาหารไดตามอัธยาศัยภายในเอาทเลท

เมืองอัมสเตอรดัม 

เนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าอัมสเทล (Amstel) 

เมืองนี้เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมือง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางสู 

เปนหนึ่งในเมืองที่เกาแกที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสรางโดยชาว

และมีโกศทองของกษัตริยทั้งสามถูกเก็บไวในตัววิหารดวย นอกจากนี้ยังไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเมื่อป ค.ศ.1993 

นําทานเขาสูที่พัก  

Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือ

ROERMOND – เมืองอัมสเตอรดัม

   

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

Netherland

GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN KLEIN , 

DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอื่นๆ ที่ 

อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา 

ถเลือกรานอาหารไดตามอัธยาศัยภายในเอาทเลท

เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam

(Amstel) ซึ่งไดชื่อวามีลําคลองคดเลี้ยวไปรอบ

เมืองนี้เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมือง

จากนั้นนําทานเดินทางสู 

เปนหนึ่งในเมืองที่เกาแกที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสรางโดยชาว

ตัววิหารดวย นอกจากนี้ยังไดรับการขึ้น

1993 อีกดวย 

หรือเทียบเทา  

เมืองอัมสเตอรดัม

  

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู 

Netherland) ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบนรด

GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN KLEIN , 

และอื่นๆ ที่ DESIGNER OUTLET 

อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา 

ถเลือกรานอาหารไดตามอัธยาศัยภายในเอาทเลท 

Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศ

ซึ่งไดชื่อวามีลําคลองคดเลี้ยวไปรอบ

เมืองนี้เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมือง

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโคโลญจน 

เปนหนึ่งในเมืองที่เกาแกที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสรางโดยชาว

ตัววิหารดวย นอกจากนี้ยังไดรับการขึ้น

เมืองอัมสเตอรดัม  -  

             (B/

นําทานเดินทางสู เมืองโรมอนด 

ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบนรด

GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN KLEIN , 

DESIGNER OUTLET 

อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา 

เมืองหลวงของประเทศ

ซึ่งไดชื่อวามีลําคลองคดเลี้ยวไปรอบ

เมืองนี้เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมือง

เมืองโคโลญจน 

เปนหนึ่งในเมืองที่เกาแกที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสรางโดยชาว

ตัววิหารดวย นอกจากนี้ยังไดรับการขึ้น

 

/-/D) 

เมืองโรมอนด 

ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบนรด

GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN KLEIN , 

DESIGNER OUTLET 

อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา 

เมืองหลวงของประเทศ

ซึ่งไดชื่อวามีลําคลองคดเลี้ยวไปรอบ

เมืองนี้เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมือง



 

ค่ํา 

 

วันที่สี ่ 

  

เชา 

 

 

 

นําทาน

บานเรือนแบบชาวดัชตถูกสรางมาตั้งแต

ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเปน

อาคารทรงแค

อาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน เรือน

แพที่อยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง 

หลังจากนั้นนําทานชม 

เจียระไนเพชร 

นําทานเขาสูยานใจกลางเมืองอันเปนที่ตั้ง

ของ 

ใจกลางเมืองที่นักทองเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยูใจ

กลางจัตุรัส และถนนแหงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอรดัม

 

  

  

  หมูบานซานสสคันส

       

  

ซานสสคันส

ของประเทศ โดยหมูบานแหงนี้ถือวาเปน

สถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตรของกังหัน

ลมเอาไวเปนอยางดี ซึ่งจะไดพบกับความ

สวยงามอยางลงตัวของหมูบานที่สรางขึ้น

สไตลบานไมแบบฮอลแลนด สัมผัสบรรยากาศ

แบบชนบ

แมน้ํา ทุงหญา และการปศุสัตว ใหทานได

ถายภาพเปนที่ระลึกกับกังหันลม จัดเปนหนึ่ง

สัญลักษณสําคัญของประเทศเนเธอรแลนด ซึ่ง

กังหันของประเทศนี้ไดมีการใชประโยชนเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในดานการผันน้ํา วิดน้ํา 

ระบายนํ้าเพื่อเอาดินในทะเ

นําทาน ลองเรือหลังคากระจก 

บานเรือนแบบชาวดัชตถูกสรางมาตั้งแต

ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเปน

อาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยูชั้นบนสุดของ

อาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน เรือน

แพที่อยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง 

หลังจากนั้นนําทานชม 

เจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก

นําทานเขาสูยานใจกลางเมืองอันเปนที่ตั้ง

ของ จัตุรัสแดม (Dam Square) 

ใจกลางเมืองที่นักทองเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยูใจ

กลางจัตุรัส และถนนแหงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอรดัม

 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก

 Corendon Village 

หมูบานซานสสคันส

  

 บริการอาหารเชา ณ 

ซานสสคันส (Zaanse Schans

ของประเทศ โดยหมูบานแหงนี้ถือวาเปน

สถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตรของกังหัน

ลมเอาไวเปนอยางดี ซึ่งจะไดพบกับความ

สวยงามอยางลงตัวของหมูบานที่สรางขึ้น

สไตลบานไมแบบฮอลแลนด สัมผัสบรรยากาศ

แบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปดวย

แมน้ํา ทุงหญา และการปศุสัตว ใหทานได

ถายภาพเปนที่ระลึกกับกังหันลม จัดเปนหนึ่ง

สัญลักษณสําคัญของประเทศเนเธอรแลนด ซึ่ง

กังหันของประเทศนี้ไดมีการใชประโยชนเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในดานการผันน้ํา วิดน้ํา 

ระบายนํ้าเพื่อเอาดินในทะเ

ลองเรือหลังคากระจก 

บานเรือนแบบชาวดัชตถูกสรางมาตั้งแต

ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเปน

บ ที่มีตะขออยูชั้นบนสุดของ

อาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน เรือน

แพที่อยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง 

หลังจากนั้นนําทานชม การสาธิตการ

ที่มีชื่อเสียงของโลก

นําทานเขาสูยานใจกลางเมืองอันเปนที่ตั้ง

(Dam Square) 

ใจกลางเมืองที่นักทองเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยูใจ

กลางจัตุรัส และถนนแหงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอรดัม

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก

Corendon Village – The Urban

หมูบานซานสสคันส – เมืองลิซเซ

   

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

Zaanse Schans

ของประเทศ โดยหมูบานแหงนี้ถือวาเปน

สถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตรของกังหัน

ลมเอาไวเปนอยางดี ซึ่งจะไดพบกับความ

สวยงามอยางลงตัวของหมูบานที่สรางขึ้น

สไตลบานไมแบบฮอลแลนด สัมผัสบรรยากาศ

ทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปดวย

แมน้ํา ทุงหญา และการปศุสัตว ใหทานได

ถายภาพเปนที่ระลึกกับกังหันลม จัดเปนหนึ่ง

สัญลักษณสําคัญของประเทศเนเธอรแลนด ซึ่ง

กังหันของประเทศนี้ไดมีการใชประโยชนเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในดานการผันน้ํา วิดน้ํา 

ระบายนํ้าเพื่อเอาดินในทะเลมาใชใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ 

 

ลองเรือหลังคากระจก เรือจะลองไปตามลําคลองของเมือง ที่จะใหทานไดเห็น

บานเรือนแบบชาวดัชตถูกสรางมาตั้งแต

ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเปน

บ ที่มีตะขออยูชั้นบนสุดของ

อาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน เรือน

แพที่อยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง 

การสาธิตการ

ที่มีชื่อเสียงของโลก จากน้ัน

นําทานเขาสูยานใจกลางเมืองอันเปนที่ตั้ง

(Dam Square) เขตยาน

ใจกลางเมืองที่นักทองเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยูใจ

กลางจัตุรัส และถนนแหงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอรดัม

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก

The Urban หรือ

เมืองลิซเซ - สวนดอกไมเคอเคนฮอฟ

  

หองอาหารของโรงแรม

Zaanse Schans) หมูบานอนุรักษกังหันลมเกาแก ที่ตั้งอยูทางตอนเหนือ

ของประเทศ โดยหมูบานแหงนี้ถือวาเปน

สถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตรของกังหัน

ลมเอาไวเปนอยางดี ซึ่งจะไดพบกับความ

สวยงามอยางลงตัวของหมูบานที่สรางขึ้น

สไตลบานไมแบบฮอลแลนด สัมผัสบรรยากาศ

ทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปดวย

แมน้ํา ทุงหญา และการปศุสัตว ใหทานได

ถายภาพเปนที่ระลึกกับกังหันลม จัดเปนหนึ่ง

สัญลักษณสําคัญของประเทศเนเธอรแลนด ซึ่ง

กังหันของประเทศนี้ไดมีการใชประโยชนเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในดานการผันน้ํา วิดน้ํา 

ลมาใชใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ 

เรือจะลองไปตามลําคลองของเมือง ที่จะใหทานไดเห็น

ใจกลางเมืองที่นักทองเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยูใจ

กลางจัตุรัส และถนนแหงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอรดัม

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  

หรือเทียบเทา

สวนดอกไมเคอเคนฮอฟ

   

หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานออกเดินทางสู

หมูบานอนุรักษกังหันลมเกาแก ที่ตั้งอยูทางตอนเหนือ

ของประเทศ โดยหมูบานแหงนี้ถือวาเปน

สถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตรของกังหัน

ลมเอาไวเปนอยางดี ซึ่งจะไดพบกับความ

สวยงามอยางลงตัวของหมูบานที่สรางขึ้น

สไตลบานไมแบบฮอลแลนด สัมผัสบรรยากาศ

ทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปดวย

แมน้ํา ทุงหญา และการปศุสัตว ใหทานได

ถายภาพเปนที่ระลึกกับกังหันลม จัดเปนหนึ่ง

สัญลักษณสําคัญของประเทศเนเธอรแลนด ซึ่ง

กังหันของประเทศนี้ไดมีการใชประโยชนเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในดานการผันน้ํา วิดน้ํา 

ลมาใชใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ 

เรือจะลองไปตามลําคลองของเมือง ที่จะใหทานไดเห็น

ใจกลางเมืองที่นักทองเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยูใจ

กลางจัตุรัส และถนนแหงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอรดัม

เทียบเทา 

สวนดอกไมเคอเคนฮอฟ 

  

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู

หมูบานอนุรักษกังหันลมเกาแก ที่ตั้งอยูทางตอนเหนือ

กังหันของประเทศนี้ไดมีการใชประโยชนเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในดานการผันน้ํา วิดน้ํา 

ลมาใชใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ  

เรือจะลองไปตามลําคลองของเมือง ที่จะใหทานไดเห็น

ใจกลางเมืองที่นักทองเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยูใจ

กลางจัตุรัส และถนนแหงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอรดัม  

    (B/L/D)

         

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู หมูบาน 

หมูบานอนุรักษกังหันลมเกาแก ที่ตั้งอยูทางตอนเหนือ

กังหันของประเทศนี้ไดมีการใชประโยชนเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในดานการผันน้ํา วิดน้ํา 

เรือจะลองไปตามลําคลองของเมือง ที่จะใหทานไดเห็น

ใจกลางเมืองที่นักทองเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยูใจ

(B/L/D)   

หมูบาน 

หมูบานอนุรักษกังหันลมเกาแก ที่ตั้งอยูทางตอนเหนือ

กังหันของประเทศนี้ไดมีการใชประโยชนเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในดานการผันน้ํา วิดน้ํา 



 

 

เที่ยง 

 

ค่ํา 

 

 

 

  

ฮอฟ (

สําคัญยิ่งของประเทศเนเธอรแลนด นับเปนสวนที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ดวยทิวลิปที่มี

มากกวา 7 ลานตนในแตละป รวมทั้งไมหัวอื่นๆ เชน ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยา

ซินธ ออกดอกบานสะพรั่งอยูดูละลานตา สวนไดถูกออกแบบ

หลายโซนของการจัดสแดงดอกไมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ประกอบไปดวย

ตนไมนอยใหญมีทางเดินรมรื่น บางชวงเวลามีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเปนระยะ มี

สระนํ้าและนํ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมมากมาย

เมืองแอนทเวิรป (

เปนเมืองทาสําคัญอันดับที่ 

16,000 

อุตสาหกรรมตางๆ ที่งดงามดวยศิลปวัฒนธรรมเพราะเปนเมืองที่ใหกําเนิดศิลปนชั้นนําของ

โลกที่ ชวยกันรังสรรคงานศิลปะใหกับเมืองตอเนื่องมาหลาย 

ล้ําคาตามพิพิธภัณฑ อาคารสถานที่และสวนต

เขียน และสวนประจําเมืองงดงาม

  

  

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ฮอฟ (Keukenhof

สําคัญยิ่งของประเทศเนเธอรแลนด นับเปนสวนที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ดวยทิวลิปที่มี

มากกวา 7 ลานตนในแตละป รวมทั้งไมหัวอื่นๆ เชน ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยา

ซินธ ออกดอกบานสะพรั่งอยูดูละลานตา สวนไดถูกออกแบบ

หลายโซนของการจัดสแดงดอกไมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ประกอบไปดวย

ตนไมนอยใหญมีทางเดินรมรื่น บางชวงเวลามีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเปนระยะ มี

สระนํ้าและนํ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมมากมาย

เมืองแอนทเวิรป (

เปนเมืองทาสําคัญอันดับที่ 

16,000 ลํา ขนสงสินคากวา 

อุตสาหกรรมตางๆ ที่งดงามดวยศิลปวัฒนธรรมเพราะเปนเมืองที่ใหกําเนิดศิลปนชั้นนําของ

โลกที่ ชวยกันรังสรรคงานศิลปะใหกับเมืองตอเนื่องมาหลาย 

ล้ําคาตามพิพิธภัณฑ อาคารสถานที่และสวนต

เขียน และสวนประจําเมืองงดงาม

 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก

 Ramada Plaza Antwerp

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Keukenhof) ตั้งอยูที่ชาน 

สําคัญยิ่งของประเทศเนเธอรแลนด นับเปนสวนที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ดวยทิวลิปที่มี

มากกวา 7 ลานตนในแตละป รวมทั้งไมหัวอื่นๆ เชน ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยา

ซินธ ออกดอกบานสะพรั่งอยูดูละลานตา สวนไดถูกออกแบบ

หลายโซนของการจัดสแดงดอกไมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ประกอบไปดวย

ตนไมนอยใหญมีทางเดินรมรื่น บางชวงเวลามีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเปนระยะ มี

สระนํ้าและนํ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมมากมาย

เมืองแอนทเวิรป (Antwerp) 

เปนเมืองทาสําคัญอันดับที่ 2 ของยุโรปและอันดับที่ 

ลํา ขนสงสินคากวา 100 

อุตสาหกรรมตางๆ ที่งดงามดวยศิลปวัฒนธรรมเพราะเปนเมืองที่ใหกําเนิดศิลปนชั้นนําของ

โลกที่ ชวยกันรังสรรคงานศิลปะใหกับเมืองตอเนื่องมาหลาย 

ล้ําคาตามพิพิธภัณฑ อาคารสถานที่และสวนต

เขียน และสวนประจําเมืองงดงาม

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก

Ramada Plaza Antwerp

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนํา

ตั้งอยูที่ชาน เมืองลิซเซ (

สําคัญยิ่งของประเทศเนเธอรแลนด นับเปนสวนที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ดวยทิวลิปที่มี

มากกวา 7 ลานตนในแตละป รวมทั้งไมหัวอื่นๆ เชน ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยา

ซินธ ออกดอกบานสะพรั่งอยูดูละลานตา สวนไดถูกออกแบบ

หลายโซนของการจัดสแดงดอกไมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ประกอบไปดวย

ตนไมนอยใหญมีทางเดินรมรื่น บางชวงเวลามีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเปนระยะ มี

สระนํ้าและนํ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมมากมาย

 เปนเมืองใหญอันดับ 

ของยุโรปและอันดับที่ 

100 ลานเมตริกตันจากทั่วโลก เปนเมืองธุรกิจคาขายและผลิต

อุตสาหกรรมตางๆ ที่งดงามดวยศิลปวัฒนธรรมเพราะเปนเมืองที่ใหกําเนิดศิลปนชั้นนําของ

โลกที่ ชวยกันรังสรรคงานศิลปะใหกับเมืองตอเนื่องมาหลาย 

ล้ําคาตามพิพิธภัณฑ อาคารสถานที่และสวนต

เขียน และสวนประจําเมืองงดงาม 

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก

Ramada Plaza Antwerp หรือเทียบเทา

หลังจากนั้นนํา

เมืองลิซเซ (Lisse) ซึ่งเปนแหลงปลูกทิวลิปที่ใหญและ

สําคัญยิ่งของประเทศเนเธอรแลนด นับเปนสวนที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ดวยทิวลิปที่มี

มากกวา 7 ลานตนในแตละป รวมทั้งไมหัวอื่นๆ เชน ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยา

ซินธ ออกดอกบานสะพรั่งอยูดูละลานตา สวนไดถูกออกแบบ

หลายโซนของการจัดสแดงดอกไมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ประกอบไปดวย

ตนไมนอยใหญมีทางเดินรมรื่น บางชวงเวลามีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเปนระยะ มี

สระนํ้าและนํ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมมากมาย

เปนเมืองใหญอันดับ 2 ของ

ของยุโรปและอันดับที่ 4 ของโลก ทุกๆป มีเรือแวะจอดกวา 

ลานเมตริกตันจากทั่วโลก เปนเมืองธุรกิจคาขายและผลิต

อุตสาหกรรมตางๆ ที่งดงามดวยศิลปวัฒนธรรมเพราะเปนเมืองที่ใหกําเนิดศิลปนชั้นนําของ

โลกที่ ชวยกันรังสรรคงานศิลปะใหกับเมืองตอเนื่องมาหลาย 

ล้ําคาตามพิพิธภัณฑ อาคารสถานที่และสวนตางๆ ทําใหมีสถาปตยกรรม ประติมากรรม รูป

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  

อเทียบเทา 

หลังจากนั้นนําทานเขาชม 

ซึ่งเปนแหลงปลูกทิวลิปที่ใหญและ

สําคัญยิ่งของประเทศเนเธอรแลนด นับเปนสวนที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ดวยทิวลิปที่มี

มากกวา 7 ลานตนในแตละป รวมทั้งไมหัวอื่นๆ เชน ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยา

ซินธ ออกดอกบานสะพรั่งอยูดูละลานตา สวนไดถูกออกแบบไวอยางสวยงาม ประกอบดวย

หลายโซนของการจัดสแดงดอกไมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ประกอบไปดวย

ตนไมนอยใหญมีทางเดินรมรื่น บางชวงเวลามีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเปนระยะ มี

สระนํ้าและนํ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมมากมาย

ของประเทศเบลเยี่ยม

ของโลก ทุกๆป มีเรือแวะจอดกวา 

ลานเมตริกตันจากทั่วโลก เปนเมืองธุรกิจคาขายและผลิต

อุตสาหกรรมตางๆ ที่งดงามดวยศิลปวัฒนธรรมเพราะเปนเมืองที่ใหกําเนิดศิลปนชั้นนําของ

โลกที่ ชวยกันรังสรรคงานศิลปะใหกับเมืองตอเนื่องมาหลาย 100 ป สั่งสมไวเปนมรดกอัน

างๆ ทําใหมีสถาปตยกรรม ประติมากรรม รูป

ทานเขาชม สวนดอกไมเคอเคน

ซึ่งเปนแหลงปลูกทิวลิปที่ใหญและ

สําคัญยิ่งของประเทศเนเธอรแลนด นับเปนสวนที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ดวยทิวลิปที่มี

มากกวา 7 ลานตนในแตละป รวมทั้งไมหัวอื่นๆ เชน ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยา

ไวอยางสวยงาม ประกอบดวย

หลายโซนของการจัดสแดงดอกไมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ประกอบไปดวย

ตนไมนอยใหญมีทางเดินรมรื่น บางชวงเวลามีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเปนระยะ มี

สระนํ้าและนํ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมมากมาย นําทานเดินทางสู 

ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium

ของโลก ทุกๆป มีเรือแวะจอดกวา 

ลานเมตริกตันจากทั่วโลก เปนเมืองธุรกิจคาขายและผลิต

อุตสาหกรรมตางๆ ที่งดงามดวยศิลปวัฒนธรรมเพราะเปนเมืองที่ใหกําเนิดศิลปนชั้นนําของ

ป สั่งสมไวเปนมรดกอัน

างๆ ทําใหมีสถาปตยกรรม ประติมากรรม รูป

สวนดอกไมเคอเคน

ซึ่งเปนแหลงปลูกทิวลิปที่ใหญและ

สําคัญยิ่งของประเทศเนเธอรแลนด นับเปนสวนที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ดวยทิวลิปที่มี

มากกวา 7 ลานตนในแตละป รวมทั้งไมหัวอื่นๆ เชน ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยา

ไวอยางสวยงาม ประกอบดวย

หลายโซนของการจัดสแดงดอกไมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ประกอบไปดวย

ตนไมนอยใหญมีทางเดินรมรื่น บางชวงเวลามีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเปนระยะ มี

นําทานเดินทางสู 

Belgium) 

ของโลก ทุกๆป มีเรือแวะจอดกวา 

ลานเมตริกตันจากทั่วโลก เปนเมืองธุรกิจคาขายและผลิต

อุตสาหกรรมตางๆ ที่งดงามดวยศิลปวัฒนธรรมเพราะเปนเมืองที่ใหกําเนิดศิลปนชั้นนําของ

ป สั่งสมไวเปนมรดกอัน

างๆ ทําใหมีสถาปตยกรรม ประติมากรรม รูป



 

วันที่หา

เชา 

 

เที่ยง 

 

ค่ํา 

 

วันที่หก

เชา 

วันที่หา กรุงบรัสเซลส

  

(Brussels

บรัสเซลสเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑกลางแจง 

อาคารบานเรือนไดรับการอนุรักษ ไวจาก

รัฐบาล นําทานสู 

Place

ไดรับการยกยองจากนักทองเที่ยวทั่วโลก หรือ

แมแตอารคดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของ

กษัตริยฟลิปที่

ชารลส โบเดอแลร สองนักเขียนชื่อดังยังกลาวถึง นําทานไปชม รูปปน

(Manneken pis

สินคาของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกวา

ขายช็อคโกแลต กวา

ยาก 

  

หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 

นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

และวัฒนธรรมที่ล้ํา

สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ง

ของโลก

   

  

วันที่หก พระราชวังแวรซายส

  

พระราชวังแวรซายส

ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของปารีส ณ เมืองแวรซายส นับเปน

พระราชวัง

อีกทั้งยังไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกทางวั

สถาปตยกรรมสไตลคริสตศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบดวยหองถึง 700 หอง 

กรุงบรัสเซลส – จัตุรัสกรองปลาซ

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม 

บรัสเซลสเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑกลางแจง 

อาคารบานเรือนไดรับการอนุรักษ ไวจาก

รัฐบาล นําทานสู 

Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแหงหนึ่งของยุโรป 

ไดรับการยกยองจากนักทองเที่ยวทั่วโลก หรือ

แมแตอารคดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของ

กษัตริยฟลิปที่ 2 แหงสเปน

ชารลส โบเดอแลร สองนักเขียนชื่อดังยังกลาวถึง นําทานไปชม รูปปน

Manneken pis

สินคาของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกวา

ขายช็อคโกแลต กวา

  

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 

นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

และวัฒนธรรมที่ล้ํา

สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ง

ของโลก 

 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

 Holiday Inn Paris Versailles Bougival 

พระราชวังแวรซายส

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

พระราชวังแวรซายส

ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของปารีส ณ เมืองแวรซายส นับเปน

พระราชวังวังที่มีความยิ่งใหญและงดงามอลังการมากจนติดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก 

อีกทั้งยังไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกทางวั

สถาปตยกรรมสไตลคริสตศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบดวยหองถึง 700 หอง 

จัตุรัสกรองปลาซ

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม 

บรัสเซลสเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑกลางแจง 

อาคารบานเรือนไดรับการอนุรักษ ไวจาก

รัฐบาล นําทานสู จัตุรัสกรองปลาซ (

จัตุรัสอันงดงามที่สุดแหงหนึ่งของยุโรป 

ไดรับการยกยองจากนักทองเที่ยวทั่วโลก หรือ

แมแตอารคดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของ

แหงสเปน, วิคเตอร ฮูโก และ

ชารลส โบเดอแลร สองนักเขียนชื่อดังยังกลาวถึง นําทานไปชม รูปปน

Manneken pis) รูปปนเจาหนูนอยที่โดงดัง อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองหรือเลือกซื้อ

สินคาของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกวา

ขายช็อคโกแลต กวา 2,000 ราน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 

นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

และวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหงหนึ่งของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง 

สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ง

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

Holiday Inn Paris Versailles Bougival 

พระราชวังแวรซายส-ลองเรอืบาโตมุช

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

พระราชวังแวรซายส (Versailles Palace

ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของปารีส ณ เมืองแวรซายส นับเปน

วังที่มีความยิ่งใหญและงดงามอลังการมากจนติดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก 

อีกทั้งยังไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกทางวั

สถาปตยกรรมสไตลคริสตศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบดวยหองถึง 700 หอง 

 

จัตุรัสกรองปลาซ - กรุงปารีส

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม 

บรัสเซลสเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑกลางแจง 

อาคารบานเรือนไดรับการอนุรักษ ไวจาก

จัตุรัสกรองปลาซ (Grand 

จัตุรัสอันงดงามที่สุดแหงหนึ่งของยุโรป 

ไดรับการยกยองจากนักทองเที่ยวทั่วโลก หรือ

แมแตอารคดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของ

วิคเตอร ฮูโก และ

ชารลส โบเดอแลร สองนักเขียนชื่อดังยังกลาวถึง นําทานไปชม รูปปน

รูปปนเจาหนูนอยที่โดงดัง อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองหรือเลือกซื้อ

สินคาของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกวา

ราน, ผาปกลูกไม หรือลิ้มลองวาฟเฟลของอรอยที่หาชิมไดไม

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางสู

หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 

นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

สมัยแหงหนึ่งของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง 

สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ง

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก

Holiday Inn Paris Versailles Bougival 

ลองเรอืบาโตมุช-แกลลอเรียลาฟาแยตต

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

Versailles Palace

ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของปารีส ณ เมืองแวรซายส นับเปน

วังที่มีความยิ่งใหญและงดงามอลังการมากจนติดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก 

อีกทั้งยังไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกทางวั

สถาปตยกรรมสไตลคริสตศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบดวยหองถึง 700 หอง 

กรุงปารีส       

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสู

เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม 

บรัสเซลสเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑกลางแจง 

อาคารบานเรือนไดรับการอนุรักษ ไวจาก

Grand 

จัตุรัสอันงดงามที่สุดแหงหนึ่งของยุโรป 

ไดรับการยกยองจากนักทองเที่ยวทั่วโลก หรือ

แมแตอารคดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของ

วิคเตอร ฮูโก และ

ชารลส โบเดอแลร สองนักเขียนชื่อดังยังกลาวถึง นําทานไปชม รูปปน

รูปปนเจาหนูนอยที่โดงดัง อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองหรือเลือกซื้อ

สินคาของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกวา

ผาปกลูกไม หรือลิ้มลองวาฟเฟลของอรอยที่หาชิมไดไม

จากนั้นนําทานเดินทางสู

หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 

นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

สมัยแหงหนึ่งของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง 

สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ง

นําทานเขาสูที่พัก  

Holiday Inn Paris Versailles Bougival หรือเทียบเทา

แกลลอเรียลาฟาแยตต

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

Versailles Palace) หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของปารีส ณ เมืองแวรซายส นับเปน

วังที่มีความยิ่งใหญและงดงามอลังการมากจนติดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก 

อีกทั้งยังไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสรางในรูปแบบ

สถาปตยกรรมสไตลคริสตศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบดวยหองถึง 700 หอง 

     

จากนั้นนําทานเดินทางสู

ชารลส โบเดอแลร สองนักเขียนชื่อดังยังกลาวถึง นําทานไปชม รูปปน

รูปปนเจาหนูนอยที่โดงดัง อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองหรือเลือกซื้อ

สินคาของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกวา 172,000 

ผาปกลูกไม หรือลิ้มลองวาฟเฟลของอรอยที่หาชิมไดไม

จากนั้นนําทานเดินทางสู กรุงปารีส (

หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 

นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

สมัยแหงหนึ่งของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง 

สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ง

รือเทียบเทา 

แกลลอเรียลาฟาแยตต 

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางเขาชม 

หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของปารีส ณ เมืองแวรซายส นับเปน

วังที่มีความยิ่งใหญและงดงามอลังการมากจนติดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก 

ฒนธรรม พระราชวังสรางในรูปแบบ

สถาปตยกรรมสไตลคริสตศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบดวยหองถึง 700 หอง 

           (B/L/D)

จากนั้นนําทานเดินทางสู กรุงบรัสเซลส 

ชารลส โบเดอแลร สองนักเขียนชื่อดังยังกลาวถึง นําทานไปชม รูปปน แมนเนเกนพิส

รูปปนเจาหนูนอยที่โดงดัง อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองหรือเลือกซื้อ

172,000 ตันตอป และมีราน

ผาปกลูกไม หรือลิ้มลองวาฟเฟลของอรอยที่หาชิมไดไม

กรุงปารีส (Paris

หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่

นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

สมัยแหงหนึ่งของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง 

สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ง

           (B/L/D)

จากนั้นนําทานเดินทางเขาชม 

หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของปารีส ณ เมืองแวรซายส นับเปน

วังที่มีความยิ่งใหญและงดงามอลังการมากจนติดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก 

ฒนธรรม พระราชวังสรางในรูปแบบ

สถาปตยกรรมสไตลคริสตศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบดวยหองถึง 700 หอง 

(B/L/D)         

กรุงบรัสเซลส 

แมนเนเกนพิส 

รูปปนเจาหนูนอยที่โดงดัง อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองหรือเลือกซื้อ

ตันตอป และมีราน

ผาปกลูกไม หรือลิ้มลองวาฟเฟลของอรอยที่หาชิมไดไม

Paris) เมือง

ของโลกที่

นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

สมัยแหงหนึ่งของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง 

สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ง

(B/L/D)  

จากนั้นนําทานเดินทางเขาชม 

หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของปารีส ณ เมืองแวรซายส นับเปน

วังที่มีความยิ่งใหญและงดงามอลังการมากจนติดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก 

ฒนธรรม พระราชวังสรางในรูปแบบ

สถาปตยกรรมสไตลคริสตศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบดวยหองถึง 700 หอง 



 

 

 

เที่ยง 

 

                  

 

ค่ํา 

 

รูปภาพทรงคุณคา 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปนชั้นเอก 15,034 ชิ้น โดยมีหอง

กระจก 

ลงนามในสัญญาสงบศึกระหวางสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 

ซึ่งถือเปนหองแหงประวัติศาสตรที่สําคัญทั้งยังมีขนาดใหญจํานวน 17 บาน ที่สามารถเปน

จุดชมวิวทัศนของสวนแวรซายที่สวยงาม ดวยทุกๆเหตุผลมารวมกันจึงทําใหพระราชวังแหง

นี้กลายเปนจุ

  

ทาน 

แมน้ําสายสําคัญตั้งแตอดีตของคนปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิค

ของอาคารตาง ๆ ตลอดสองฝากฝงแมน้ํา ไมวาจะเปน จัตุรัสคองคอรด พิพิธภัณฑลูฟท 

มหาวิหารนอรทเธอดาม เปนตน จากนั้น นําทานเดินทางสู 

(Galeries

                    ยานโอเปราที่คนปารีสชอบเดินชอปปงกันมากที่สุด มีรานอาหารแบบบริการตนเองกับ

ทิวทัศนที่สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปราไดอยางชัดเจน 

สินคาหลายหลากยี่หอ และมีสิ่งของทุกประเภทไวลอตาลอใจนักชอปปงแบรนดดังๆ ให

เลือกสรรไดอยางครบครัน

  

  

รูปภาพทรงคุณคา 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปนชั้นเอก 15,034 ชิ้น โดยมีหอง

กระจก (Galerie des Glaces 

ลงนามในสัญญาสงบศึกระหวางสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 

ซึ่งถือเปนหองแหงประวัติศาสตรที่สําคัญทั้งยังมีขนาดใหญจํานวน 17 บาน ที่สามารถเปน

จุดชมวิวทัศนของสวนแวรซายที่สวยงาม ดวยทุกๆเหตุผลมารวมกันจึงทําใหพระราชวังแหง

นี้กลายเปนจดุหมายปลายทางสําหรับเหลานักทองเที่ยวที่มาเยือนฝรั่งเศสไมแพหอไอเฟล

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 ลองเรือบาโตมุช

แมน้ําสายสําคัญตั้งแตอดีตของคนปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิค

ของอาคารตาง ๆ ตลอดสองฝากฝงแมน้ํา ไมวาจะเปน จัตุรัสคองคอรด พิพิธภัณฑลูฟท 

มหาวิหารนอรทเธอดาม เปนตน จากนั้น นําทานเดินทางสู 

Galeries Lafayette

ยานโอเปราที่คนปารีสชอบเดินชอปปงกันมากที่สุด มีรานอาหารแบบบริการตนเองกับ

ทิวทัศนที่สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปราไดอยางชัดเจน 

สินคาหลายหลากยี่หอ และมีสิ่งของทุกประเภทไวลอตาลอใจนักชอปปงแบรนดดังๆ ให

เลือกสรรไดอยางครบครัน

 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก 

 Holiday Inn Paris Versailles Bougival 

รูปภาพทรงคุณคา 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปนชั้นเอก 15,034 ชิ้น โดยมีหอง

(Galerie des Glaces 

ลงนามในสัญญาสงบศึกระหวางสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 

ซึ่งถือเปนหองแหงประวัติศาสตรที่สําคัญทั้งยังมีขนาดใหญจํานวน 17 บาน ที่สามารถเปน

จุดชมวิวทัศนของสวนแวรซายที่สวยงาม ดวยทุกๆเหตุผลมารวมกันจึงทําใหพระราชวังแหง

ดหมายปลายทางสําหรับเหลานักทองเที่ยวที่มาเยือนฝรั่งเศสไมแพหอไอเฟล

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise

แมน้ําสายสําคัญตั้งแตอดีตของคนปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิค

ของอาคารตาง ๆ ตลอดสองฝากฝงแมน้ํา ไมวาจะเปน จัตุรัสคองคอรด พิพิธภัณฑลูฟท 

มหาวิหารนอรทเธอดาม เปนตน จากนั้น นําทานเดินทางสู 

Lafayette) หางสรรพสินคาช่ือดังของกรุงปารีส เปดกิจการในค.ศ.1894 ใน

ยานโอเปราที่คนปารีสชอบเดินชอปปงกันมากที่สุด มีรานอาหารแบบบริการตนเองกับ

ทิวทัศนที่สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปราไดอยางชัดเจน 

สินคาหลายหลากยี่หอ และมีสิ่งของทุกประเภทไวลอตาลอใจนักชอปปงแบรนดดังๆ ให

เลือกสรรไดอยางครบครัน 

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก 

Holiday Inn Paris Versailles Bougival 

 

รูปภาพทรงคุณคา 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปนชั้นเอก 15,034 ชิ้น โดยมีหอง

(Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) 

ลงนามในสัญญาสงบศึกระหวางสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 

ซึ่งถือเปนหองแหงประวัติศาสตรที่สําคัญทั้งยังมีขนาดใหญจํานวน 17 บาน ที่สามารถเปน

จุดชมวิวทัศนของสวนแวรซายที่สวยงาม ดวยทุกๆเหตุผลมารวมกันจึงทําใหพระราชวังแหง

ดหมายปลายทางสําหรับเหลานักทองเที่ยวที่มาเยือนฝรั่งเศสไมแพหอไอเฟล

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูกรุงปารีส และนํา

Bateaux Mouches River Cruise

แมน้ําสายสําคัญตั้งแตอดีตของคนปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิค

ของอาคารตาง ๆ ตลอดสองฝากฝงแมน้ํา ไมวาจะเปน จัตุรัสคองคอรด พิพิธภัณฑลูฟท 

มหาวิหารนอรทเธอดาม เปนตน จากนั้น นําทานเดินทางสู 

หางสรรพสินคาช่ือดังของกรุงปารีส เปดกิจการในค.ศ.1894 ใน

ยานโอเปราที่คนปารีสชอบเดินชอปปงกันมากที่สุด มีรานอาหารแบบบริการตนเองกับ

ทิวทัศนที่สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปราไดอยางชัดเจน 

สินคาหลายหลากยี่หอ และมีสิ่งของทุกประเภทไวลอตาลอใจนักชอปปงแบรนดดังๆ ให

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก 

Holiday Inn Paris Versailles Bougival 

รูปภาพทรงคุณคา 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปนชั้นเอก 15,034 ชิ้น โดยมีหอง

The Hall of Mirrors) 

ลงนามในสัญญาสงบศึกระหวางสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 

ซึ่งถือเปนหองแหงประวัติศาสตรที่สําคัญทั้งยังมีขนาดใหญจํานวน 17 บาน ที่สามารถเปน

จุดชมวิวทัศนของสวนแวรซายที่สวยงาม ดวยทุกๆเหตุผลมารวมกันจึงทําใหพระราชวังแหง

ดหมายปลายทางสําหรับเหลานักทองเที่ยวที่มาเยือนฝรั่งเศสไมแพหอไอเฟล

หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูกรุงปารีส และนํา

Bateaux Mouches River Cruise

แมน้ําสายสําคัญตั้งแตอดีตของคนปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิค

ของอาคารตาง ๆ ตลอดสองฝากฝงแมน้ํา ไมวาจะเปน จัตุรัสคองคอรด พิพิธภัณฑลูฟท 

มหาวิหารนอรทเธอดาม เปนตน จากนั้น นําทานเดินทางสู 

หางสรรพสินคาช่ือดังของกรุงปารีส เปดกิจการในค.ศ.1894 ใน

ยานโอเปราที่คนปารีสชอบเดินชอปปงกันมากที่สุด มีรานอาหารแบบบริการตนเองกับ

ทิวทัศนที่สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปราไดอยางชัดเจน 

สินคาหลายหลากยี่หอ และมีสิ่งของทุกประเภทไวลอตาลอใจนักชอปปงแบรนดดังๆ ให

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  

Holiday Inn Paris Versailles Bougival หรือเทียบเทา

รูปภาพทรงคุณคา 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปนชั้นเอก 15,034 ชิ้น โดยมีหอง

The Hall of Mirrors) อันแสนโดงดังจากการเปนห

ลงนามในสัญญาสงบศึกระหวางสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 

ซึ่งถือเปนหองแหงประวัติศาสตรที่สําคัญทั้งยังมีขนาดใหญจํานวน 17 บาน ที่สามารถเปน

จุดชมวิวทัศนของสวนแวรซายที่สวยงาม ดวยทุกๆเหตุผลมารวมกันจึงทําใหพระราชวังแหง

ดหมายปลายทางสําหรับเหลานักทองเที่ยวที่มาเยือนฝรั่งเศสไมแพหอไอเฟล

หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูกรุงปารีส และนํา

Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน้ําแซนที่เปน

แมน้ําสายสําคัญตั้งแตอดีตของคนปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิค

ของอาคารตาง ๆ ตลอดสองฝากฝงแมน้ํา ไมวาจะเปน จัตุรัสคองคอรด พิพิธภัณฑลูฟท 

มหาวิหารนอรทเธอดาม เปนตน จากนั้น นําทานเดินทางสู แกลลอเรียลาฟาแยตต 

หางสรรพสินคาช่ือดังของกรุงปารีส เปดกิจการในค.ศ.1894 ใน

ยานโอเปราที่คนปารีสชอบเดินชอปปงกันมากที่สุด มีรานอาหารแบบบริการตนเองกับ

ทิวทัศนที่สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปราไดอยางชัดเจน 

สินคาหลายหลากยี่หอ และมีสิ่งของทุกประเภทไวลอตาลอใจนักชอปปงแบรนดดังๆ ให

หรือเทียบเทา 

รูปภาพทรงคุณคา 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปนชั้นเอก 15,034 ชิ้น โดยมีหอง

อันแสนโดงดังจากการเปนห

ลงนามในสัญญาสงบศึกระหวางสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 

ซึ่งถือเปนหองแหงประวัติศาสตรที่สําคัญทั้งยังมีขนาดใหญจํานวน 17 บาน ที่สามารถเปน

จุดชมวิวทัศนของสวนแวรซายที่สวยงาม ดวยทุกๆเหตุผลมารวมกันจึงทําใหพระราชวังแหง

ดหมายปลายทางสําหรับเหลานักทองเที่ยวที่มาเยือนฝรั่งเศสไมแพหอไอเฟล

หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูกรุงปารีส และนํา

ไปตามแมน้ําแซนที่เปน

แมน้ําสายสําคัญตั้งแตอดีตของคนปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิค

ของอาคารตาง ๆ ตลอดสองฝากฝงแมน้ํา ไมวาจะเปน จัตุรัสคองคอรด พิพิธภัณฑลูฟท 

แกลลอเรียลาฟาแยตต 

หางสรรพสินคาช่ือดังของกรุงปารีส เปดกิจการในค.ศ.1894 ใน

ยานโอเปราที่คนปารีสชอบเดินชอปปงกันมากที่สุด มีรานอาหารแบบบริการตนเองกับ

ทิวทัศนที่สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปราไดอยางชัดเจน หางสรรพสินคานี้มี

สินคาหลายหลากยี่หอ และมีสิ่งของทุกประเภทไวลอตาลอใจนักชอปปงแบรนดดังๆ ให

รูปภาพทรงคุณคา 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปนชั้นเอก 15,034 ชิ้น โดยมีหอง

อันแสนโดงดังจากการเปนหอง

ลงนามในสัญญาสงบศึกระหวางสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 

ซึ่งถือเปนหองแหงประวัติศาสตรที่สําคัญทั้งยังมีขนาดใหญจํานวน 17 บาน ที่สามารถเปน

จุดชมวิวทัศนของสวนแวรซายที่สวยงาม ดวยทุกๆเหตุผลมารวมกันจึงทําใหพระราชวังแหง

ดหมายปลายทางสําหรับเหลานักทองเที่ยวที่มาเยือนฝรั่งเศสไมแพหอไอเฟล  

หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูกรุงปารีส และนํา

ไปตามแมน้ําแซนที่เปน

แมน้ําสายสําคัญตั้งแตอดีตของคนปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิค

ของอาคารตาง ๆ ตลอดสองฝากฝงแมน้ํา ไมวาจะเปน จัตุรัสคองคอรด พิพิธภัณฑลูฟท 

แกลลอเรียลาฟาแยตต 

หางสรรพสินคาช่ือดังของกรุงปารีส เปดกิจการในค.ศ.1894 ใน 

ยานโอเปราที่คนปารีสชอบเดินชอปปงกันมากที่สุด มีรานอาหารแบบบริการตนเองกับ

หางสรรพสินคานี้มี

สินคาหลายหลากยี่หอ และมีสิ่งของทุกประเภทไวลอตาลอใจนักชอปปงแบรนดดังๆ ให
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13.40 

                   

วันที่แปด

 05.55 

 

วันที่เจ็ด กรุงปารสี

  

(Trocadero

นั้นสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 

งาน 

ใชวัสดุเปนเหล็กและนอตเชื่อมตอเขาดวยกันเพื่อที่จะสามารถรื้อถอนออกไดงายหลังจาก

เสร็จงาน แตหอคอยแหงนี้ไมเคยไดถูกรื้อถอนออกไปเลยนับตอง

สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในฝรั่งเศสและแหงหนึ่งของโลก ถือวาเปนสัญลักษณที่

มาทองเที่ยวที่กรุงปารีส 

อนุสรณเพื่อสดุดีเหลาทหารกลาที่รวมรบใหกับประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัย

ของจักรพรรดินโปเลียน ดวยความสูง 

แหงนี้ถือวาเปนตนแบบของถนนราชดําเนินในประเทศไทยอีกดวย

เดินทางสู

13.40 น.  

                    (

วันที่แปด กรุงปารสี

 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

กรุงปารสี – หอไอเฟล

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

Trocadero) จุดที่สามารถ

สูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 

งาน EXPO  ในป ค.ศ.

ใชวัสดุเปนเหล็กและนอตเชื่อมตอเขาดวยกันเพื่อที่จะสามารถรื้อถอนออกไดงายหลังจาก

เสร็จงาน แตหอคอยแหงนี้ไมเคยไดถูกรื้อถอนออกไปเลยนับตอง

สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในฝรั่งเศสและแหงหนึ่งของโลก ถือวาเปนสัญลักษณที่

มาทองเที่ยวที่กรุงปารีส 

อนุสรณเพื่อสดุดีเหลาทหารกลาที่รวมรบใหกับประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัย

ของจักรพรรดินโปเลียน ดวยความสูง 

แหงนี้ถือวาเปนตนแบบของถนนราชดําเนินในประเทศไทยอีกดวย

เดินทางสู สนามบิน

 ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสาย

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

กรุงปารสี - สนามบนิ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

  

หอไอเฟล – ประตูชัย

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จุดที่สามารถถายรูป 

สูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 

ในป ค.ศ.1889  ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวฝรั่งเศส กุสตาฟ ไอเฟล โดย

ใชวัสดุเปนเหล็กและนอตเชื่อมตอเขาดวยกันเพื่อที่จะสามารถรื้อถอนออกไดงายหลังจาก

เสร็จงาน แตหอคอยแหงนี้ไมเคยไดถูกรื้อถอนออกไปเลยนับตอง

สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในฝรั่งเศสและแหงหนึ่งของโลก ถือวาเปนสัญลักษณที่

มาทองเที่ยวที่กรุงปารีส  จากนั้นนําทานถายรูป 

อนุสรณเพื่อสดุดีเหลาทหารกลาที่รวมรบใหกับประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัย

ของจักรพรรดินโปเลียน ดวยความสูง 

แหงนี้ถือวาเปนตนแบบของถนนราชดําเนินในประเทศไทยอีกดวย

ามบินปารีส-ชารล เดอ โกล

ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสาย

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

สนามบนิ  

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

   

 

ประตูชัย - สนามบิน

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ถายรูป หอไอเฟล (

สูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 

ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวฝรั่งเศส กุสตาฟ ไอเฟล โดย

ใชวัสดุเปนเหล็กและนอตเชื่อมตอเขาดวยกันเพื่อที่จะสามารถรื้อถอนออกไดงายหลังจาก

เสร็จงาน แตหอคอยแหงนี้ไมเคยไดถูกรื้อถอนออกไปเลยนับตอง

สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในฝรั่งเศสและแหงหนึ่งของโลก ถือวาเปนสัญลักษณที่

จากนั้นนําทานถายรูป 

อนุสรณเพื่อสดุดีเหลาทหารกลาที่รวมรบใหกับประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัย

ของจักรพรรดินโปเลียน ดวยความสูง 49.5 

แหงนี้ถือวาเปนตนแบบของถนนราชดําเนินในประเทศไทยอีกดวย

ชารล เดอ โกล 

ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสาย

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

  

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

    

สนามบิน  

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสู

หอไอเฟล (Eifel Tower

1,051 ฟุต เพื่อที่จะเปนสัญลักษณแหงการเขา

ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวฝรั่งเศส กุสตาฟ ไอเฟล โดย

ใชวัสดุเปนเหล็กและนอตเชื่อมตอเขาดวยกันเพื่อที่จะสามารถรื้อถอนออกไดงายหลังจาก

เสร็จงาน แตหอคอยแหงนี้ไมเคยไดถูกรื้อถอนออกไปเลยนับตอง

สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในฝรั่งเศสและแหงหนึ่งของโลก ถือวาเปนสัญลักษณที่

จากนั้นนําทานถายรูป ประตูชัย

อนุสรณเพื่อสดุดีเหลาทหารกลาที่รวมรบใหกับประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัย

49.5 เมตร ตั้งอยูสุดทางของถนนชองเชลิเช ซึ่งถนน

แหงนี้ถือวาเปนตนแบบของถนนราชดําเนินในประเทศไทยอีกดวย

ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย 

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)  

       

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

    

  

จากนั้นนําทานเดินทางสู

Eifel Tower) ไดอยางสวยงาม

ฟุต เพื่อที่จะเปนสัญลักษณแหงการเขา

ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวฝรั่งเศส กุสตาฟ ไอเฟล โดย

ใชวัสดุเปนเหล็กและนอตเชื่อมตอเขาดวยกันเพื่อที่จะสามารถรื้อถอนออกไดงายหลังจาก

เสร็จงาน แตหอคอยแหงนี้ไมเคยไดถูกรื้อถอนออกไปเลยนับตองแตนั้น หอไอเฟลเคยเปน

สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในฝรั่งเศสและแหงหนึ่งของโลก ถือวาเปนสัญลักษณที่

ประตูชัย (Arcde Triomphe

อนุสรณเพื่อสดุดีเหลาทหารกลาที่รวมรบใหกับประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัย

เมตร ตั้งอยูสุดทางของถนนชองเชลิเช ซึ่งถนน

แหงนี้ถือวาเปนตนแบบของถนนราชดําเนินในประเทศไทยอีกดวย สมควรแกเวลานําทาน

การบินไทย เที่ยวบินที่ 

       

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

   

      (B/

จากนั้นนําทานเดินทางสู ทรอคกาเดโร 

ไดอยางสวยงาม หอไอเฟล

ฟุต เพื่อที่จะเปนสัญลักษณแหงการเขา

ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวฝรั่งเศส กุสตาฟ ไอเฟล โดย

ใชวัสดุเปนเหล็กและนอตเชื่อมตอเขาดวยกันเพื่อที่จะสามารถรื้อถอนออกไดงายหลังจาก

แตนั้น หอไอเฟลเคยเปน

สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในฝรั่งเศสและแหงหนึ่งของโลก ถือวาเปนสัญลักษณที่โดดเดนของการ

de Triomphe

อนุสรณเพื่อสดุดีเหลาทหารกลาที่รวมรบใหกับประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัย

เมตร ตั้งอยูสุดทางของถนนชองเชลิเช ซึ่งถนน

สมควรแกเวลานําทาน

เที่ยวบินที่ TG931 

      (

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

(B/L/D) 

ทรอคกาเดโร 

หอไอเฟล 

ฟุต เพื่อที่จะเปนสัญลักษณแหงการเขา

ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวฝรั่งเศส กุสตาฟ ไอเฟล โดย

ใชวัสดุเปนเหล็กและนอตเชื่อมตอเขาดวยกันเพื่อที่จะสามารถรื้อถอนออกไดงายหลังจาก

แตนั้น หอไอเฟลเคยเปน

โดดเดนของการ

de Triomphe) เปน

อนุสรณเพื่อสดุดีเหลาทหารกลาที่รวมรบใหกับประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัย

เมตร ตั้งอยูสุดทางของถนนชองเชลิเช ซึ่งถนน

สมควรแกเวลานําทาน

(-/-/-) 

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  



 

 

ทางบริษัทจะดําเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางใหเปนไปตามที่กําหนด แตบางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได โดยคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของงลูกคา

เปนหลัก และขอแจงใหทราบวารานคาและหางสรรพสินคาในยุโรปบางแหงจะปดทําการในวันอาทิตย 

วันเดนิทาง ตารางการบนิ ราคา พักเดี่ยว 

27 มี.ค.-3 เม.ย. 2563 TG920 BKKFRA 23.40-05.55 

TG931 CDGBKK 13.40-05.55 

55,900 65,900 

3-10 เม.ย. 2563 TG920 BKKFRA 23.45-06.15 

TG931 CDGBKK 13.40-05.55 

55,900 65,900 

9-16 เม.ย. 2563 

(เทศกาลสงกรานต) 

TG920 BKKFRA 23.45-06.15 

TG931 CDGBKK 13.40-05.55 
64,900 74,900 

30 เม.ย.-7 พ.ค. 2563 

(วันแรงงาน) 

TG920 BKKFRA 23.45-06.15 

TG931 CDGBKK 13.40-05.55 
59,900 69,900 

ราคาสาํหรับเด็กอายุต่ํากวา 12 ป ไมใชเตียง ลด 2,000 บาท จากราคาทัวร 

กรณีจอยแลนด สามารถสอบถามราคาการหักคาตั๋วเครือ่งบินไดจากเจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการที่รวมในรายการทัวร 

 ตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด ไป-กลับพรอมคณะ โดยสายการบินไทย (สะสมไมลได 50%) 

 โรงแรมที่พักกระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (2-3 ทาน/หอง) 

 คาธรรมเนียมเนียมในการย่ืนวีซาเชงเกน (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางประเทศไทย) 

 คาอาหารและคาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการการเดินทาง 

 คารถปรับอากาศ บริการนําเที่ยวตามรายการทองเที่ยว 

 หัวหนาทัวรเดินทางพรอมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบริการตลอดการเดินทาง 

 คาทิปหัวหนาทัวร คาทิปไกดทองถิ่น (ในกรณีที่มีไกดทองถิ่น) และคาทิปคนขับรถทองถิ่น 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางตามกฎหมายกําหนด (ตามเง่ือนไขแหงกรมธรรมประกันภัย) 
 

อัตราคาบริการที่ไมรวมในรายการทัวร 

 คาธรรมเนียมและคาบริการในการทําหนังสือเดินทางและวีซาสําหรับชาวตางชาติ 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการเดินทาง อาทิเชน คาโทรศัพท คาเดินทางที่นอกเหนือจากรายการ

ทัวร คามินิบาร คาบริการซักรีด หรือ คาเกิดความเสียหายตางๆภายในหองพัก เปนตน 

 คาสวนเกินของน้ําหนักกระเปา สายการบินไทยอนุญาตใหโหลดสัมภาระใตทองเครื่อง 30 กก./ทาน 

 คาภาษีนํามันสายการบินไทย กรณีมีการปรับเพิ่มกอนการออกตั๋วเครื่องบิน 

โปรดศึกษาเงือ่นไขตางๆ และรายละเอียดการเดินทางใหเรียบรอยกอนตัดสนิใจซือ้ 

เมื่อทานทําการชําระมัดจําแลว ถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆที่บรษิัทระบุไว 



 

 

เงื่อนไขการจองและการชําระเงนิ 

1. ชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองใน 3 วันทําการ พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือ

ไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วัน กอนวันเดินทาง หากไมมีการชําระเขามาถือวาทานสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม

สามารถขอเงินคืนได (กรณียังไมทราบผลวีซา ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บคาทัวรสวนที่เหลือตามที่กําหนด) 

3. สําหรับผูเดินทางที่มีความจําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทําการ

ยื่นวีซา หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดตอเจาหนาที่กอนทุกครั้งกอนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสาร

อื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันกอนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (หากมีการจองคิวยื่นวีซาหรือยื่นวีซาแลว ทางบริษัทฯ 

ขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วันกอนการเดินทาง เก็บคาใชจาย 5,000 บาท/ทาน 

3. ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วันกอนการเดินทาง ยึดคามัดจําทั้งหมด (20,000 บาท/ทาน) 

4. ยกเลิกการเดินทาง 39-21 วันกอนการเดินทาง เก็บคาใชจายครึ่งหน่ึงของราคาทัวรตามที่ระบุในโปรแกรม 

5. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 20 วันกอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทั้งหมดตามราคาทัวรที่ตามระบุในโปรแกรม 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง 

7. กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 

8. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน  

คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา คาตั๋วเครื่องบิน และคาโรงแรม  เปนตน 

 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงยกเลิกการเดินทางลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางนอยกวา 20 

ทาน และยินดีคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซา และทานไดรับการอนุมัติวีซาแลว ทางบริษัทขอเรียก

เก็บคาธรรมเนียมและคาบริการที่เกิดขึ้นจริง และทานสามารถนําวีซานี้ไปใชได หากวีซานั้นยังไมหมดอายุ) 

2. หากทานสละสิทธิ์ในการไมใชบริการใดๆ ที่ระบุไวในโปรแกรมทัวร หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 

3. ตั๋วเครื่องบินที่จัดไวตามโปรแกรมทัวร เปนตั๋วแบบหมูคณะ ซึ่งจะตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะ ในกรณีที่ทานตองการ

แยกวันเดินทางกลับหรือไปกอน โปรดติดตอเจาหนาที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่นั่งของผูเดินทาง เปนการ

จัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไมสามารถเขาไปเพื่อแทรกแซงได 

สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกบัทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

4. การพิจารณาผลวีซา เปนอํานาจการตัดสินใจของสถานทูตเทานั้น ทางบริษัทเปนเพียงผูใหบริการและอํานวยความ

สะดวกในยื่นวีซาเทานั้น และหากทานถูกปฏิเสรธวีซา ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไมแจงเหตุผลใหทราบ 



 

 

5. โรงแรมที่พักสวนใหญในยุโรปไมมีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นไดภายในหองพัก เนื่องจากสภาพ

ภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งป และสําหรับหองหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเปน 2 เตียง และเตียง

เสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยูกับแตละโรงแรม 

6. เมื่อทานไดมีการชําระเงินแลว ไมวาจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขตางๆที่

ทางบริษัทฯไดกําหนดไวแลว 

7.  

เอกสารเบื้องตนในการขอยืน่วีซากลุมประเทศเชงเกน 

ระหวางการพจิารณาวซีาไมสามารถขอพาสปอรตคืนกอนกําหนด 

ระยะเวลาในการยื่น : 15 วันทําการ (อาจจะชาหรือเรว็กวานั้น ขึน้อยูกับศุนยรับยืน่วีซาและสถานทูต) 

วันยื่นเอกสาร : ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิ้วมือและยืน่เอกสารดวยตัวเอง (จะมีเจาหนาคอยชวยอํานวยความสะดวกใน

การนัดหมายและจัดเตรยีมเอกสารยื่นวีซา) 

1. PASSPORT ที่ยังไมหมดอายุและมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง  

2. รูปถายสี จํานวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (ขนาดตามรูปตัวอยาง) ถายไวไมเกิน 6 เดือนและไมเคยใชในการยื่นวีซามากอน

หนานี้ สถานทูตจะเขมงวดในเรื่องของรูปถาย จะตองเห็นหนา ใบหูและดวงตาชัดเจน หามใสเครื่องประดับ คอนแทค

เลนส ในการถายรูป 

3. สําเนาเอกสารตางๆ ทะเบียนบาน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) / ทะเบียนสมรส 

ทะเบียนหยา และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 

4. ใบรับรองการทํางาน ที่ออกจากหนวยงานหรือบริษัทที่ทานทํางานอยู (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ-นามสกุล ให

ตรงตามหนาพาสสปอรต และใบรับรองจะตองออกมาไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา 

ในกรณีที่ทํางานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการทํางานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง ลักษณะงาน

ที่ทํา รายไดตอเดือน และลงช่ือตัวเอง 

ในกรณีเปนเจาของธุรกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พรอมแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบียนการคา พรอม

แปลภาษาอังกฤษ 

ในกรณีเปนนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเปนนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงที่ออกจากสถาบันการศึกษา 

(ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะตองออกมาไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา 

5. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน กอนวันยื่น 

STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเปนประจําและมีเงินคงเหลืออยางนอย 6 หลัก เพื่อความ

เหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซา 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื่อผูเดินทางตรงตามหนาพาสสปอรต สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชี

กระแสรายวัน 

6. การรับรองคาใชจายใหกับผูเดินทาง SPONSOR ผูที่ออกคาใชจายใหกันตองมีความสัมพันธกัน เชน พอออกเงินลูก 

สามีออกเงินใหภรรยา พรอมเขียนจดหมายรับรองคาใชจาย SPONSOR LETTER (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตอ

เจาหนาที่) 

7. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 

มารดา และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงคในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ที่วาการ



 

 

อําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

และในวันนัดหมายยื่นวีซา ผูปกครองตองมาเซ็นตเอกสารดวยกันทัง้คู ณ ศูนยรับยื่นวีซา 

8. ใบกรอกขอมูลผูขอวีซา กรณุากรอกแบบฟอรมดานลางใหครบถวนและตรงตามความจริง เพราะขอมูลที่ทานไดใหมา 

จะถูกบันทึกลงในใบสมัครยื่นวีซาและมีผลตอการพิจารณาวีซา 

9. การย่ืนวีซานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 บาท/ทานกอนเทานั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการ

จองคิวและยื่นวีซาได 

10. รายละเอียดดานบนทั้งหมดเปนเพียงเอกสารเบื้องตน บางทานอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปลเอกสารใน

บางขอ เพื่อความถูกตองในการเตรียมเอกสารสามารถติดตอสอบถามเจาหนาที่ของบริษัทฯได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบกรอกขอมูลผูขอวีซา (สาํคัญมาก) 

**ขอมลูนีใ้ชเพื่อนัดหมายควิวีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  

 คําถามเปนภาษาไทย เพื่อใหทานเขาใจงาย  

แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง เทานัน้ *** 

 

ชื่อ – นามสกลุ ผูเดนิทาง [ภาษาไทย] …………………………………………………………………………………………….……………………… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ] ………………………………………………………………………………………………………….................... 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………....... 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………......................... 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

5. สถานที่เกิด (จงัหวัด/ประเทศ) ………………………………………………………………………………………………………………...... 

6. สัญชาติปจจุบัน ............................... สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน ........................................................ 

7.  ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

รหัสไปรษณีย .................................................. 

8. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

รหัสไปรษณีย .................................................. 

9. เบอรโทรศัพท (มือถือ) ...…………………………………………….……………………..……..………… 

10. E-mail …………………………………………………................................................................... 

11. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสญัชาติของผูมีอํานาจปกครอง / 

ดูแลผูเยาว [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

อาชีพปจจุบัน [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………........................................................ 

ตําแหนงงาน [ภาษาอังกฤษ] ............................................................................................................................................ 

12. ชื่อบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรยีน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถานศึกษา 

[ภาษาอังกฤษ].....................................................................................................................................................................

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



 

 

13. .รหัสไปรษณีย......................................... 

14. โทรศัพทที่ทํางาน .......................................... โทรสารที่ทํางาน.............................................................................. 

15. รายไดตอเดือน ......................................บาท  รายไดอื่น .....................................จํานวน................................บาท 

แหลงที่มาของรายไดอ่ืน........................................................................................................................................................ 

16. สถานภาพ  โสด    แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 

ชื่อ-นามสกุล  คูสมรส [ภาษาอังกฤษ] ................................................................................................................................. 

วันเกิด คูสมรส ..................................................................................................................................................................... 

จังหวัดที่เกิดของคูสมรส .................................................. สัญชาติของคูสมรส...................................................................... 

หนังสือเดินทางเลขที่ ....................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน ....................................................... 

17. ชื่อ-นามสกุล  บิดา [ภาษาอังกฤษ] 

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

ชื่อ-นามสกุล มารดา [ภาษาอังกฤษ] 

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

18. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3-5 ปที่ผานมา 

 ไมเคย 

 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................................  ถึงวันที่....................................................................... 

19. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี ้

ไมเคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................................................................................. 

ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)......................................................................................................................... 

20. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง              มีผูอืน่ออกให (ญาติ/บริษัท/องคกร)   

                                            โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล (ความสัมพันธ) [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

        ที่อยู [ภาษาอังกฤษ]............................................................................................................. 

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

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

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดนิทางเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

  


