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แฟรงค์เฟิร์ต – โคโลจญน์ – มหาวหิารแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ  
ซานส์ สคนัส์ – อมัสเตอร์ดมั - ล่องเรือหลงัคากระจก - สถาบันเจยีระไนเพชร – จตุัรัสดามสแคว์  

บรูจส์ – จตุัรัสเมืองเก่า – กรุงบรัสเซลส์ -  อะโตเมี่ยม - จตุัรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพสิ 
มหานครปารีส – ย่านมองมาร์ต – เข้าชมมหาวหิารซาเคร-เกอร์ – ล่องเรือชมแม่น า้แซนน์    

Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต                                                   
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ก าหนดการเดนิทาง 
07-13 ธ.ค. 2562 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

19.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR833 
23.05 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
วนัที่2      แฟรงค์เฟิร์ต – โคโลจญน์ – มหาวหิารแห่งโคโลญจน์ – ดุสเซลดอร์ฟ 
01.05 น. ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR069 
06.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และ

ด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
 น าท่านชมเมือง “แฟรงค์เฟิร์ต” เป็นเมืองท่ี

มีประวติัต่อเน่ืองอนัยาวหลายศตวรรษเคย
เป็นสถานท่ีซ่ึงกษตัริยแ์ละจกัรพรรดิหลาย
พระองคเ์คยใชป้ระกอบพิธีราชาภิเษก ผ่าน
ชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิร์ต ซ่ึงถือไดว้า่เป็น
สถานีรถไฟต้นแบบของสถานีรถไฟหัว

http://bit.ly/2NMk5YE
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ล าโพงคร้ังเม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที 5  ชมจตุัรัสโรเมอร์ ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
เมือง ดา้นขา้งก็คือ ศาลาวา่การเมือง ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรัสโรเมอร์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลจญน์(190ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2.15 ช.ม.) น าท่านชมภายใน “มหาวิหารแห่ง

โค โลญ จ น์ ” สั ญ ลัก ษ ณ์ แ ห่ ง เมื อ ง
โคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิก
ดงัเดิมขนานแท ้สร้างในปี 1248 ใชเ้วลา
สร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี จากนั้น
เดินเท่ียวชมเมืองโคโลญจน์ พร้อมช้อป
ป้ิงสินคา้พื้นเมือง ,ของท่ีระลึก ตลอดจน
สินค้าแบรนด์เนมช่ือดังนานาชนิดบน
ถนน Walking Street รอบมหาวิหาร น า
ท่านออกเดินทางสู่ประเทศเยอรมนั สู่ “เมืองดุสเซลดอร์ฟ” นอกเหนือจากประวติัศาสตร์นบัแต่ยุคสมยัปี 
1100, เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia แห่งน้ี ยงัเป็นศูนยร์วมการคา้ และเมืองแฟชัน่ของเยอรมนั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ :  Best Western Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3      ดุสเซลดอร์ฟ – อมัสเตอร์ดมั - โวเลนดมั  
 ล่องเรือหลงัคากระจก - สถาบันเจยีระไนเพชร – จตุัรัสดามสแคว์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโวเลนดัม” หรือ "ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี" (The Pearl Of The Zuiderzee) 

(240ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2.45 ช.ม.) เมืองโวเลนดมัเป็นเมืองเก่าทางตอนเหนืออีกเมืองของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลท่ีในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั เป็นเมืองประมงทางทะเลท่ีมีความ
โดดเด่นในเร่ืองของท่าเรือและหมู่บา้นชาวประมงรวมไปถึงลกัษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาว
ดตัช์มากท่ีสุดอีกเมืองหน่ึงในประเทศเนเธอร์แลนด ์มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือให้ท่านได้เดินเทีย่วชมเมืองตามอธัยาศัย 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “อัมสเตอร์ดัม” (20ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมชม

วิวทิวทัศน์ ท่ีสวยงามระหว่างการ
เดินทาง ท้องทุ่งอนัเขียวขจี สลับกับ
หมู่บา้นทางชนบท ตลอดสองขา้งทาง 
เดินทางถึง “กรุงอัมสเตอร์ดัม” ตั้งอยู่
ริม ฝ่ังแม่น ้ าอัมสเทล (Amstel) เร่ิม
ก่อตั้ งประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 12 
ปัจจุบันเป็นเมือง   ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12
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เนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตวัเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองท่ีมีคลองเล็กคลองน้อยตดั
ไปมาทัว่เมืองอยา่งเป็นระเบียบกวา่100สาย “ให้คณะได้เพลิดเพลินกับการล่องเรือหลังคากระจก” เรือจะ
ล่องไปตามล าคลองของเมืองท่ีจะให้ท่านไดเ้ห็นบา้นเรือนแบบชาวดชัตท่ี์สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 ท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั จะเป็นอาคารทรงแคบท่ีมีตะขออยูช่ั้นบนสุดของอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น
ระหวา่งเส้นทางล่องเรือผ่านบา้นเรือนแพท่ีอยู่ริมคลองท่ีมีอยู่มากถึง 2,500 หลงั แลว้ไปชมเขตท่ีเมืองท่ี 
เก่าแก่ท่ีสุดของกรุงอมัสเตอร์ดมัน าคณะเข้าชม “สถาบันเจียระไนเพชร Coster Diamond” อุตสาหกรรม
การเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนดไ์ดรั้บการยกยอ่งวา่ดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมขั้นตอน การคดัเลือก
เพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผูช้  านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอญัมณีท่ีมีค่าท่ีสุด
ส าหรับท่านท่ีต้องการเป็นเจา้ของอญัมณีล ้ าค่า  เลือกซ้ือตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จาก
บริษทัฯท่ีมีช่ือเสียง มีเวลาให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ภายในร้านท่ีท าดว้ยไมเ้ป็นของท่ีระลึกต่างๆ เช่นพวง
กุญแจ, รองเทา้ไม,้ ภาพวาด, ของท่ีระลึก ฯลฯ น าคณะเดินทางเขา้สู่ “ดามส์สแควร์” จตุัรัสใหญ่ใจกลาง
กรุงอมัสเตอร์ดมั อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวชมบรรยากาศอนัโรแมนติกกบัอาคารต่างๆในสไตล์ยุโรป 
พร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั   

 ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  GRAND AMTELVEEN HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4      อมัสเตอร์ดมั – ซานส์ สคนัส์ – กรุงบรัสเซลส์ – อโตเมี่ยม 

 จตุัรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพสิ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “ หมู่บ้านกงัหันลม” “ซานส์ สคันส์” (20ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที)ซ่ึงมีการ

อนุรักษ์กงัหันลม และบา้นเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด ์
ท่ีน่ีเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งท่ีรวมความเป็น
ฮอลแลนดห์ลายอยา่งเขา้ไวด้ว้ยกนั บา้นไมสี้เขียวริมน ้ า 
สวนเล็กๆ หน้าบา้นสไตล์ฮอลแลนด์ กงัหันลมเก่าแก่ 
กงัหนัลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม นอกจากกงัหนัลมแลว้ก็ยงั
มีรองเท้าไม้อีก ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ Nether  
lands ให้ท่ านได้เดิน เท่ียวชมบรรยากาศอันสดช่ืน
บริสุทธ์ิท่ามกลางทุ่งหญา้เขียวขจี ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมรองเทา้ไมแ้ละของท่ีระลึกพื้นเมือง อาทิ เนย
แขง็นานาชนิด, ของประดบับา้น, ของใชใ้นครัวเรือน ฯลฯ 

เทีย่ง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพ่ือความสะดวกในการ
เทีย่วชม 

บ่าย น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “กรุงบรัสเซลส์” (230ก.ม.
ใช้เวลาประมาณ 2.45 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศ
เบลเยี่ยม ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้สัมผสัวิว
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ทิวทัศน์ท่ีสวยงามในบรรยากาศอันเป็นชนบทและทางหลวงแผ่นดินท่ีได้รับการยกย่องว่ามีความ
ปลอดภยัท่ีสุดและดีท่ีสุดในยโุรป น าคณะชมความสวยงามของ “กรุงบรัสเซลส์” เมืองหลวงของประเทศ
เบลเยี่ยมและยงัเป็น 1 ใน 3 ของ กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ สถานท่ีตั้ งขององค์การนาโต้ และองค์การ
ส าคญัๆ อีกหลายองค์การ ผ่านชมอาคารบา้นเรือนต่างๆอาคารท่ีท าการของบริษ  ั ทชั้นน าของยุโรป ชม
ประติมากรรม “อะโตเมี่ยม” สัญลกัษณ์ของการรวมตวัคร้ังแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ.1959 เขา้
สู่เขตเมืองเก่าภายในบ  ริเวณ “จตุรัสกรองด์ปลาซ” สัมผสักบับรรยากาศลานกวา้งซ่ึงลอ้มรอบทั้งส่ีดา้น
ดว้ยตึกโบราณแต่ละตึกลว้นมีลวดลายปูนวิจิตรแตม้ทองเป็นอาคารสไตล์บาร็อก ทั้งศาลาว่าการเมือง ,
พิพิธภณัฑ์ประจ าเมือง, อาคารของสมาคมอาชีพต่าง ฯลฯ ซ่ึงจะท าสัญลกัษณ์ไวบ้นจัว่หรือเหนือประตู
เป็นลญัลกัษณ์เฉพาะของตวัเอง น าคณะชมสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัประจ าเมือง “เจ้าหนูยืนฉ่ี” หรือ “แมเน
เกนพสิ” ฝีมือของ “เจอโรม ดูเกสนอย” ท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1619 หรือเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ลายการ์ตูนแต็ง 
แตง็ ซ่ึงเป็นตวัการ์  ตูนท่ีไดรั้บความนิยมในยโุรป  

  ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :   Gresham Belson Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5        มหานครปารีส – ย่านมองมาร์ต - มหาวหิารซาเคร-เกอร์ - ล่องเรือ                                                   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “มหานครปารีส” (315ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศ
ฝร่ังเศส ตั้ งอยู่บนแม่น ้ าแซนน์  บริเวณ
ตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลาง
แควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐาน
มากว่า 2,000 ปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็น
ห น่ึงใน ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมท่ีล ้ าสมัยแห่งหน่ึงของโลก 
และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 
บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วทิยาศาสตร์และศิลปะ 
ท าให้กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ระหว่างการเดินทางชมวิวทิวทศัน์อนั
สวยงามของหมู่บา้นทางชนบทของฝร่ังเศส 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีส
และเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหา
วิหารซาเคร -เกอ ร์” (Bassilica of Sacre 
Coeur ) หรือวิหารพระหฤทยั  ท่ีสร้างข้ึน
เพื่ อ เป็นอนุสรณ์ สถาน ท่ี อุ ทิ ศแ ด่ชาว
ฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกบัป รัสเซีย 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมนั - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขา
มองมาร์ต น าท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่ง
ประวติัศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ีนัดพบของศิลปินมา
ตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากท่ีน่ีเป็นจ านวนมาก อิสระให้ทุกท่านได้
เพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยา่นมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยร้านกาแฟ
สไตล์ปารีเซียง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ น าท่าน “ล่องเรือชม
แม่น ้าแซนน์” พร้อมชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ี
เก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหา
นครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะ
เซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลีด้ , พระราชวังบูร์บ็อง ,สะพานอเล็ก
ซานเดอร์ที ่3 ฯลฯ 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางค า่เพ่ือให้ท่านได้เดินเทีย่วชมเมืองตามอธัยาศัย 

พกัที่ :   BEST WESTERN AIRPORT HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6        ปารีส -  Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต - กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

 น าท่าน ผ่านชม“ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ” ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังขวาของแม่น ้ าแซนน์สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี12เดิม
เป็นท่ีตั้ งป้อมปราการและเป็นพระราชวงัท่ีประทับของกษัตริย์ฝร่ังเศสหลายพระองค์ ด้านหน้ามี
สัญลกัษณ์เป็นปิรามิดแกว้ภายในเป็นท่ี
สะสมงานศิลปะตั้งแต่พระเจา้ฟรังซวัร์ท่ี  
2  ช มล านป ระวัติ ศ าส ต ร์  “ จั ตุ รั ส
คองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ีพระ
เจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอังตัว
เนต  ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยติน
ในสมัยปฏิว ัติฝ ร่ังเศส  ชมถนนแห่ง
แฟชัน่“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) 
ท่ีมี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือว่าเป็นถนนท่ีติดอนัดบั
สวยท่ีสุดในโลก ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะท่ีจกัรพรรดินโปเลียนให้
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1805 น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินค้าตาม
รสนิยมแบรนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ น า้หอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองส าอาง 

เทีย่ง อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

บ่าย จากน้ันสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังทีห้่างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette 

...... ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล ์

21.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR038 

http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1
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วนัที่7        กรุงเทพฯ 

06.15 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
08.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 832 

18.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

07-13 ธ.ค. 2561 44,900 44,900 44,900 11,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิร์ต//ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พจิารณาหรือไม่กต็าม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดเดียว 25,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
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-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
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 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


