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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

18.30 น. พรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์U สายการบิน GULF AIR เพื่อ

เตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกเรื่องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

21.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกลัฟ์ แอร ์เที่ยวบินที่ GF151 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

 

วนัที่สอง บาหเ์รน-แฟรงกเ์ฟิรต์-โคโลญ 

00.15 น. เดินทางถึงสนามบินบาหเ์รน เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง  

01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงแฟรงกเ์ฟิรต์ ดว้ยเท่ียวบินท่ี GF017  

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) 

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์  ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากน้ันน า

ท่านออกเดินทางสู่ แฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt)เมืองท่ีตั้งอยูบ่นริมฝ่ังแม่น ้าไมน์ เป็นเมืองท่ีมีประวติั

ต่อเน่ืองอนัยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานท่ีซ่ึงกษัตริยแ์ละจกัรพรรดิหลายพระองคเ์คยใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบนั นอกจากน้ีแฟรงเฟิรต์ยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางของการคมนาคมการคา้

ของเยอรมณีและเป็นเมืองท่ีมีความร า่รวยมากท่ีสุดในสหภาพยุโรปอีกดว้ยน าท่านแวะชม มหาวิหาร

แฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral)มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งนครแฟรงกเ์ฟิรต์ ถูกสรา้ง

ขึ้ นแบบโกธิคสไตลใ์นช่วงศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงในอดีตกาลมหาวิหารแห่งน้ียงัใชเ้ป็นสถานท่ีในการเลือกตั้ง

ผูป้กครองแควน้แห่งโรมนัคริสตจกัร และเป็นสญัลกัษณแ์ห่งศูนยร์วมจิตใจของชาวเยอรมนัตั้งแต่ศตวรรษ

ท่ี19 เป็นตน้มา  น าท่านแวะถ่ายรูป ณ โรเมอรเ์บิรค์ (Romerberg)ซ่ึงหมายถึงค าว่าโรมนัใน

ภาษาเยอรมนั บา้นท่ีซ้ือโดยสภาเมืองใน1405 จากครอบครวัพ่อคา้เศรษฐี บา้นหลงักลางกลายเป็น

ศาลากลางจงัหวดัในเวลาต่อมาและมีการเช่ือมต่อในภายหลงักบัอาคารขา้งเคียงรวมจ านวน 9 หลงัเป็น

ยา่นตลาดเก่าหรือComplex ของนครแฟรงกเ์ฟิรต์ โดยในอดีต Complex แห่งน้ีถูกท าลายพินาศยอ่ยยบั

โดยระเบิดในช่วงยุคสงครามโลกครั้งท่ีสอง แต่ไดถู้กฟ้ืนฟูใหก้ลบัมามีสภาพดีดัง่เดิม  

ใหท่้านแวะถ่ายรูปกบัตุก๊ตาเรงิะบ า (Glockenspiel)สญัลกัษณข์อง Complex แห่งน้ีซ่ึงดึงดูดนักท่องเท่ียว

จากทัว่โลกซ่ึงจะมีตุ๊กตาเตน้ระบ าออกมาทุกๆ 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวนั ณ อาคาร Rathaus 

City Hall เช่นเดียวกบัตุ๊กตาเริงระบ าในนครมิวนิค  
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น าท่านแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัโรงโอเปร่า AlteOper โรงโอเปร่าท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในยุโรป ถูกสรา้ง

ขึ้ นในปี ค.ศ. 1882 และเคยไดร้บัรางวลัโรงโอเปร่าแห่งปีจ านวน 2 ครั้งเมื่อปี ค.ศ. 1995 และ 2003 

จากนิตยสาร Opernwelt โรงโอเปร่าแห่งน้ีถูกท าลายลงระหวา่งสงครามโลกครั้งท่ีสองและถูกขนานนามให้

เป็นซากปรกัหกัพงัท่ีสวยท่ีสุดในเยอรมนีมากวา่ 30ปีจนไดถู้กบรูณะขึ้ นใหมแ่ละเปิดใชง้านอีกครั้งในปี 

ค.ศ.1981แต่แลว้กระน้ันก็ยงัถูกท าลายจนหมดส้ินอีกครั้งจากการถูกลอบวางเพลิงใน ค.ศ.1987ซ่ึง

ปัจจุบนัไดร้บัการบรูณะขึ้ นใหมจ่นดีดัง่เดิม 

     

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ระยะเวลา 190 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 

2.30 ชม.)  เมืองส าคญัริมแมน่ ้าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลาง

ทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยงัเป็นแหล่งผลิตน ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อนัลือช่ือ น า

เท่ียวชมตวัเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรืองอ านาจ น าท่านเขา้ชมมหาวิหารโคโลญ (Cologne 

Cathedral) ซ่ึงเร่ิมก่อสรา้งมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีเหตุท าใหต้อ้งหยุดพกัการก่อสรา้งไปบา้งส่งผลใหต้อ้งใช้

เวลาสรา้งกวา่หกรอ้ยปีจึงเสร็จสมบรูณ ์ทั้งน้ีจึงแลว้เสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญ เป็นศาสนสถาน

ของคริสตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก นับเป็นวิหารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในโลกในสมยัน้ัน ลกัษณะสถาปัตยกรรม

แบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเ์พ่ืออุทิศให้

นักบุญปีเตอรแ์ละพระแม่มารี  

        

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูขาหมเูยอรมนั  
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  น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE KOLN HOTEL , COLOGNE หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม โคโลญ – กรุงอมัสเตอรด์มั – หมู่บา้นกงัหนัลม ซานสค์นัส ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอมัสเตอรด์มั (Amsterdam)ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(Netherland) (ระยะเวลา 

268 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตั้งอยูริ่มฝ่ังแมน่ ้าอมั

สเทล (Amstel) ซ่ึงไดช่ื้อวา่มีล าคลองลดเล้ียวไปรอบเมืองถึง 165คลองดว้ยกนัเมืองน้ีเร่ิมก่อตั้งประมาณ

คริสตศตวรรษท่ี12 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอรแ์ลนด์ น าท่าน ล่องเรือหลงัคากระจก (Love 

Boat) ชมชีวิตความเป็นอยู่ชาวดชัต ์ท่ีสรา้งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณพิ์เศษจะเป็นอาคารทรง

แคบ ท่ีมีตะขออยูช่ั้นบนสุดของตวัอาคารเอาไวข้นเฟอรนิ์เจอรเ์ขา้บา้น ระหวา่งเสน้ทางล่องเรือ ผ่าน

บา้นเรือนท่ีอยู ่ริมคลองท่ีมีอยูม่ากถึง 2,500หลงั ต่อดว้ยการชมเขตเมืองเก่าแก่ท่ีสุดของกรุง

อมัสเตอรด์มัน าท่านเขา้ชม โรงงานเจยีระไนเพชรและอญัมณี อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูช้ านาญ

ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีท่ีมีค่าสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก และมีช่ือเสียงและ

ฝีมือระดบัเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชยัมงกุฎเพชร “โคอินอร”์ ของสมเด็จพระราชินี อลิซาเบ

ธแห่งองักฤษ 

    
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซานสค์นัส ์(ZaanseSchans) (ระยะเวลา 22 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที)  

ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิด ท่านสามารถเขา้ชมวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวดชัต ์ท่ีใชก้งัหนัลมกวา่รอ้ยแห่ง ใน

งานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17-18 โดยท า

หนา้ท่ีผลิตน ้ามนัจากดอกมสัตารด์ กระดาษ งานไม ้

นอกจากน้ีภายในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมีพิพิธภณัฑท่ี์

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%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
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&redlink=1
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&redlink=1
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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น่าสนใจ อาทิ พิพิธภณัฑเ์บเกอร่ี–ชีสฟารม์ นาฬิกา รา้นขายเคร่ืองกาแฟและชา  

 น าท่านแวะชม กงัหนัน ้ามัน (DeZoeker Oil Windmill) กงัหนัโบราณซ่ึงสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1672 ใชใ้น

การแปรรูปน ้ามนัเป็นพลงังานในการขบัเคล่ือนตวัสุดทา้ยท่ียงัใชง้านอยูจ่ากจ านวนทั้งหมด5 ตวัท่ี

หลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนั น าท่านเขา้ชม โรงงานท ารองเทา้ไม ้(Wooden Shoe FactoryKoojiman) โรงงาน

ท่ีผลิตรองเทา้จากไมพ้ลบัเพลาท่ีอยูคู่่กบัชาวดชัตม์าแต่โบราณกาล สาเหตุเพราะประเทศเนเธอรแ์ลนด์

(หรือฮอลแลนด)์ เป็นประเทศอยูใ่นเขตท่ีมีความช้ืนสูง ชาวดชัตจึ์งคิดประดิษฐร์องเทา้ท่ีมีประสิทธิภาพ

กนัความช้ืนไดสู้ง และรองเทา้ไมน่ี้ยงัมีอายุการใชง้านท่ีนานอีกดว้ย ท่ีน่ียงัมีรองเทา้ท่ีท าขายหากท่านใด

ตอ้งการซ้ือเป็นท่ีระลึกก็สามารถซ้ือได ้มีหลายสี หลายลวดลาย และหลายขนาด หากท่านใดประสงค์

อยากไดพ้วงกุญแจเป็นท่ีระลึกหรือของฝากแก่ญาติท่ีบา้นก็มีอีกเช่นกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั NH HOTEL AMSTERDAM หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี่ กรุงอมัสเตอรด์มั – บรูจก ์-บรสัเซลส ์–  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจก ์(BRUGGE) (ระยะเวลา 250 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม.) เมืองหลวง

ของแควน้ฟลนัเดอร ์ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดเมืองหน่ึงของยุโรป ในอดีตบรูจก ์เคยเป็นเมืองท่าท่ี

ส าคญัของเบลเยี่ยม แต่เมื่อเมืองถูกปิดลอ้มไมม่ีทางออกทะเล จึงเสียความเป็นเมืองท่าใหแ้ก่แอนตเ์วิรป์ 

ซ่ึงกลายมาเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดของเบลเยี่ยม เดินทางถึง เมืองบรูจก ์น าท่าน เดินเล่นชมเมืองบริเวณ

ยา่นจตุัรสัใจกลางเมือง ผ่านชมหอระฆงัเก่าแก่  ตึกเทศบาลเมืองในสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิช และแบบ

เรเนสซองส ์ 

 เน่ืองจากเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนาน และยงัคงสภาพอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ไวไ้ดอ้ยา่ง

สมบรูณ ์จึงไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกของใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกดา้นวฒันธรรมเมื่อปีค.ศ.

2000 และท าใหเ้มืองบรูจกเ์ป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของชาวยุโรป และผูท่ี้ไดม้าเยือนเมืองบรูจก ์สกั

ครั้งหน่ึงจะตอ้งติดใจในบรรยากาศ ท่ีงดงามสงบร่มร่ืน ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัความสบัสนจอแจของเมือง

ท่องเท่ียวอ่ืนๆ ในยุโรป โดยในความเป็นเมืองโบราณขนาดเล็กท่ีน่ารกัของเมืองน้ัน ยงัแฝงไปดว้ยความ

งาม และเสน่หข์องเมืองอยู่ทุกหนทุกแห่ง จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 
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เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองบรสัเซลส ์(Brussels)เมืองหลวงของประเทศเบลเยีย่ม (ระยะเวลา 100 กม. 

ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.) และยงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรปอีกทั้งยงัเป็น

ศูนยบ์ญัชาการกลางขององคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือหรือ NATOอีกดว้ย น าท่านแวะ

ถ่ายรูปกบัอะตอมเม่ียม (Atomium)ท่ีมีสถาปัตยกรรมรูปทรงอะตอมสูง 102เมตร ก่อสรา้งในรูปทรงท่ี

เป็นโมเลกุลเหล็กใสจากงานยูนิเวอรแ์ซล เอ็กซิบิชัน่ ในปี ค.ศ.1958น าท่านเขา้สู่ จตรุสักรองด์

ปลาซ (Grand Place of Brussel)ถือเป็นหวัใจส าคญัของเมืองบรสัเซลส ์(Brussels) ซ่ึงชาวเบลเยี่ยมยก

ยอ่งใหว้า่เป็น จตุรสัท่ีงดงามท่ีสุดในโลก เป็นกลุ่มอาคารท่ีสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทั้งบาโรค้ โกธิค นีโอ-

โกธิค และเป็นสถานท่ีซ่ึงองคก์รยูเนสโกย้กยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 ใน ค.ศ.1995 

อาคารในจตุัรสั กรองด ์ปลาซ ถูกทหารฝรัง่เศสยิงระเบิดเขา้ท าลายเพื่อแกแ้คน้ท่ีฝรัง่เศสเคยแพส้งคราม

ในเบลเยี่ยมตอนใตช้าวเมืองบรสัเซลร่วมแรงร่วมใจช่วยกนับรูณะอาคารกระทัง่กลบัมาดูดีอยา่งเดิม 

หลงัจากน้ันมีการซ่อมแซมอีกหลายครั้งจนดูสวยงามดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัรูป

ป้ันเด็กนอ้ยยนืปัสสาวะมาเนคินปิส (MannekenPis)สญัลกัษณข์องเมืองน้ี และน ้าจากน ้าพุน้ีชาวเมือง

และชาวต่างชาตินิยมด่ืมกนัเมื่อมาถึงกรุงบรสัเซลส ์

               
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั BEST WESTERN PLUS HOTEL BRUSSELS หรือเทียบเท่า 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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วนัที่หา้ บรสัเซลส ์– ปารีส – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– แกลลอรี่ ลาฟาแยตต ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (PARIS) (ระยะเวลา 314 กม. ใชเ้วลาเดินทาง  3.30 

ชม.) เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ี

นักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม

ท่ีล ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตรแ์ละ

ศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

 จากน้ันเดินทางสู่เมืองแวรซ์ายส ์เพ่ือน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) 

อนัยิ่งใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสรา้งข้ึนตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 

ภายในตกแต่งอยา่งวิจิตรอลงัการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็นการใช้

เงินอยา่งมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ี

ตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวร่ี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 

เมตร ซ่ึงเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อ

พระเจา้หลุยสท่ี์ 14 แห่งฝรัง่เศส อีกทั้งยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้ าหรบัจดังานเล้ียงและเตน้ร าของพระนางมารี องั

ตวัแนตต ์มเหสีของพระเจา้หลุยสท่ี์ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียน

ปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ียิ่งใหญ่ จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงปารีส  

        

น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑน์ ้าหอม Fragonard พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงประวติัความเป็นมาและจดัแสดง

วิธีการผลิตน ้าหอมในปัจจุบนั ของโรงงานผลิตน ้าหอมยี่หอ้ Fragonard ยี่หอ้น ้าหอมอนัโด่งดงั ท่ีมีแหล่ง

ผลิตตน้ก าเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงของโลกน ้าหอม โดยพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี

ก่อตั้งขึ้ นมาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นท่ีอยูเ่ดิมของ นโปเลียน โบนาปารต์ท่ี 3 Louis-Napolé on 

Bonaparte III ซ่ึงแต่ละหอ้งจดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบับรรจุภณัฑบ์รรจุน ้าหอมตั้งแต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั 
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และบอกเล่าเร่ืองราวการผสมผสานกล่ินน ้าหอมใหม้ีเอกลกัษณอ์นัรญัจวนใจ และหากท่านมองหาของฝาก

จากปารีสท่ีไมเ่หมือนใคร ท่านสามารถเลือกซ้ือน ้าหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตาม

อธัยาศยั แลว้ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ 

เช่น เคร่ืองส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า  

จากน้ันพาท่านสมัผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปป้ิงจาก

ทัว่ทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอ

รี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซ้ือ

สินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่

ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,

เคร่ืองหนัง,มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag 

Heuer เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก ประตชูยั – จตัรุสัคองคอรด์-หอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมุซ-OUTLET    

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร ์จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde)    ท่ีพระเจา้

หลุยสท่ี์ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝรัง่เศส แลว้ผ่าน

เขา้สู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจตุัรสัคองคอรด์ตรงสู่ประตูชยัน

โปน าชมและถ่ายรูปคู่กบัประตชูยันโปเลียน     (Arc de Triomphe) สัญ ลักษณ์ แห่ งชัย ชน ะขอ ง

จกัรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาสเ์ตอรลิ์ทซใ์นปี1805 โดยเร่ิมสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จใน

ปี ค.ศ.1836   
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น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบักบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส 

ดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตุัรสัทรอคคาเดโร่ จากน้ันเดินทางสู่ 

Chic Outlet La Vallee Village เพ่ือช๊อปป้ิงท่ี เอาท์เลตขนาดใหญ่ท่ีมีสินคา้แบรนด์เนมใหเ้ลือกมากมาย

อาทิ เช่น Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, 

Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, 

Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าตาม

อธัยาศยั 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง 

 

 

 

เยน็ น าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้ าแซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุง

ปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น ้าเป็นอีก

หน่ึงประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง (หอยเอสคาโก)้ 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า 
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วนัที่เจด็ มหานครปารีส – สนามบิน – บาหเ์รน  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

8.00 น. น าคณะเดินทางสู่ เพ่ือใหท่้านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ใน

รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

11.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกลัฟ์ แอร ์เท่ียวบินท่ี GF018 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

18.15 น. เดินทางถึงสนามบินบาหเ์รน เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบินและชอ๊ปป้ิง DUTY FREE ในสนามบิน 

22.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กลัฟ์ แอร ์เท่ียวบินท่ี GF152  

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

 

วนัที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ   

09.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

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

อตัราค่าบริการ   

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน

12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

16-23 ตลุาคม 2559 53,900 53,900 52,900 10,000 36,900 

06-13 พฤศจกิายน 59 50,900 50,900 49,900 10,000 33,900 

20-27 พฤศจกิายน 59 50,900 50,900 49,900 10,000 33,900 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
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การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงินค่ามัดจ  า ท่านละ 20,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป ...ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่

ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 

เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมส่ามารถจดัหาได ้

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

     2.   โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

  3.   กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัใน 

เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.  โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี 

ขนาดกะทดัรตั และไมม่ีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้ง 

แต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเกน้ (กรณีมีวีซ่าแลว้ลดราคา 3,000 บาท) 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้

มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่า

กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ

ดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
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2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา

ยินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษั ทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
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6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน 

เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ี

ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ฝรัง่เศส 

**ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทิตย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์** 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอรต์ หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงัน้ันถา้ท่านรูว้่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษัททวัรฯ์ เพ่ือขอ

ยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุป๊ และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

การเตรียมเอกสาร 

**กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ยึดติดกบัการยื่นในสมยัก่อน** 

1. หนังสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้ นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผ่น 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา 

ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
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4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. ส าเนาใบมรณะบตัร  

8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล (ถา้หากมีการเปล่ียน) 

9. สูติบตัร(กรณีเด็กต า่กวา่ 20 ปีบริบรูณต์อ้งแนบสูติบตัรมา)  

10. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปีบริบรูณ์ (หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้ม พ่อและแม)่ ตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขต

หรืออ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ

ครอบครวั 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน

และใหร้ะบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน

และใหร้ะบุวา่ บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

11. หลกัฐานการท างาน**(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน) ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 1 เดือน นับจากวนัยื่น  

ท าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน สะกดช่ือ-นามสกุลใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์** 

จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)จดหมาย

รบัรองการท างานใหร้ะบุวนัออกจดหมาย, วนัเขา้ท างาน, และเงินเดือน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของรา้นคา้: ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

 กรณีพนักงานบริษัท: ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง / 

เงินเดือน  

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: ใชห้นังสือรบัรองจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากสถาบนัศึกษา น้ันวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

12. หลกัฐานการเงิน(กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดียวกนั) 

 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรพัย ์(Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายุไม่

เกิน 20 วนั นับจากวนัท่ียื่นวีซ่า 
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 STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดือน นับขึ้ นไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทต่อการ

รบัรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไมก่า้วขา้มเดือน (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้

พาสปอรต์)มีอายุไมเ่กิน 20 วนันับจากวนัท่ียื่นวีซ่า 

 สมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยอ์พัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีสถานทูตในวนั

สมัภาษณ ์

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรพัยเ์ล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ** 

 

หมายเหตุหากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 

เดือน 3 (เดือน 2 ไมม่ี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรพัย ์(Saving)มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 

o หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee)ของบัญชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายุไมเ่กิน 20 วนันับจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 

o ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตหุากตอ้งการรบัรองการเงินใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

 หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รบัรองค่าใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รบัรองในจดหมายดว้ย) (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์)อายุไมเ่กิน 20 วนันับจากวนัท่ีจะยื่นวี

ซ่า  

 กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์่าเป็นคนใน

ครอบครวัเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรบัรองค่าใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

 จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 

 หนังสือรบัรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

(กรุณาไมต่อ้งแนบเอกสารบญัชีกระแสรายวนัเน่ืองจาก 

สถานฑตูไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 


