
 
 

EURO QUEEN  
Hot Promotion!!!  

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ 

 ราคาเพียง 57,900 เทา่นั้น     
ก ำหนดวนัเดินทำง 2560  ตุลำคม :  21-27 (วันปิยะ) 
     พฤศจกิำยน :  30-6 ธ.ค.  
วนัแรก             กรุงเทพฯ–ไทเป 

13.00น. นดัพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q,R สายการบิน อีวเีอ แอร์ 
(EVA AIR) โดยมีเจา้หนา้ท่ี บริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋า สัมภาระและเอกสาร
การเดินทาง 

16.25น. น ำท่ำนเดินทำง สู่ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสำยกำรบิน อีวเีอ เทีย่วบินที ่BR 68  
 (ส ำหรับกรุ๊ป 30 พ.ย.-6 ธ.ค. ออกเดินทำงสู่ไทเป เวลำ 17.10 น. ถึงไทเปเวลำ 21.45 น. รอเปลีย่นเคร่ือง //  
 ออกเดินทำงสู่ปำรีส เวลำ 23.50 น. ถึงปำรีส เวลำ 06.50 น.) 
วนัทีส่อง ไทเป –ปำรีส –หอไอเฟล –ล่องเรือบำโตมูซ 

21.15น. เดินทำงถึงไทเป เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 
23.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงปำรีส ประเทศฝร่ังเศส โดยเทีย่วบิน BR 87 
07.30น. ถึงสนำมบินถึงท่ำอำกำศยำนชำร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝร่ังเศส 
นาํท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) เดินทางสู่มหำนครปำรีส (Paris) 

เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่ห์อนัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียว
อยากมาเยอืนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีลํ้าสมยัแห่งหน่ึง
ของโลกท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วทิยาศาสตร์และศิลปะ ทาํใหก้รุงปารีส
เป็นหน่ึงในเมืองท่ีสาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก นาํท่านเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีสผา่นชมความ
สวยงามของแม่นํ้าแซนน์ท่ีตดัผา่นใจกลางกรุงปารีส ขา้มสะพานสู่ เกาะเดอลาซิเตก้ลางแม่นํ้าแซน ผา่นลาน
ประวติัศาสตร์จตุัรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถูก
ตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส แลว้ผา่นเขา้สู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs 



Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจตุัรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชยันโปเลียน นาํชมและถ่ายรูปคู่กบัประตูชยันโปเลียน 
(Arc de Triomphe) สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเร่ิม
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836แลว้  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย นาํท่านแวะถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ย

ความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสร้างข้ึนในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตุัรัสทรอคคาเดโร่ 
14.00 น. นาํท่านล่องเรือบำโตมูซ (Bateaux Mouches Cruise)ไปตามแม่นํ้าแซนด ์ท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่นํ้าเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีน่า
ประทบัใจ โดยเรือจะล่องผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายกุวา่ 800 ปี เป็น
มหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคท่ีงามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบน
หลงัคาวหิารสูงจากระดบัพื้นดินถึง 96 เมตรเป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 
กบัพระนางมารี องัตวัแนตต ์ และยงัเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศูนยข์องประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ยนาํท่านสู่ศูนยก์ลาง
การชอ้ปป้ิง อิสระเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ราคาถูกในร้านคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองสาํอาง 
นํ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผสักบับรรยากาศท่ีเตม็ไปดว้ยนกั ชอ้ปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลกใน
หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลำฟำแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือก
ซ้ือสินคา้ของสวสิจากร้าน Bucherer ร้านดงัของสวสิ ท่ีมีสาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย 
อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกายีห่อ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น ำคณะเข้ำสู่ทีพ่กัโรงแรม MERCURE PARIS VLIZY  หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ำม          พระรำชวงัแวร์ซำยส์-ช้อปป้ิง La Vallee Village Outlet-บรูจจ์ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ (ระยะทาง 7 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เขา้ชมความงดงามของ

พระรำชวงัแวร์ซำยส์ (Versaille Palace) อนัยิง่ใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสร้างข้ึนตามพระ
ราชประสงคข์องพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ภายในตกแต่งอยา่งวจิิตรอลงัการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกั
และเคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็นการใชเ้งินอยา่งมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจาํ
พระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ีตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจง,หอ้งอพอลโล,หอ้งเมอคิวร่ี,หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ี
มีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี(ปาน)ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย
สาส์นต่อพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทั้งยงัเป็นห้องท่ีใชส้าํหรับจดังานเล้ียงและเตน้รําของพระนางมารี 
องัตวัแนตต ์ มเหสีของพระเจา้หลุยส์ท่ี 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอยา่งงดงาม, ภาพเขียน
ปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ียิง่ใหญ่ 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet (ระยะทาง 61 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) แหล่งชอ้ป

ป้ิงท่ีรวมร้านคา้แบรนด์เนมดงัมากมายกวา่ 70 ร้าน สัมผสัประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ท่ีครบครันดว้ยสินคา้ชั้น
นาํต่างๆ มากมาย เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, 
PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, 



ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองบรูจจ์ 
(Bruggge) (ระยะทาง 312 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาที)  เมืองท่ีไดรั้บเลือกให้เป็นเมือง
มรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000ของประเทศเบลเยีย่มท่ีไดรั้บการบนัทึกวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามมาก ท่ีทางตอน
เหนือของเมืองมีลาํนํ้าท่ีใชใ้นการคมนาคมรอบๆ ได ้ทาํให้บรูชเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ “เวนิสแห่งยโุรปเหนือ” 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น ำคณะเข้ำสู่ทีพ่กัโรงแรม VELOTEL BRUGGE หรือ เทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี่            บรูจจ์ - บรัสเซลส์ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 นาํท่านเดินชมยา่นเมืองเก่าบรูจจ ์ ท่ีเตม็ไปดว้ยสีสันแห่งความเป็นยโุรป ชมบา้นหลงัคาทรงจัว่และสนามหญา้

อนัเขียวขจีบรรยากาศท่ีท่านสามารถพบเห็นไดท้ัว่เมือง นาํท่านชมป้อมปราการสมยัยคุศตวรรษท่ี 13 ชมศาลา
วา่การ (Town Hall)แบบโกธิค และหอประชุมสงฆ ์ (Cloth Hall) ซ่ึงมีหอระฆงัสูงถึง 300 ฟุต (88 เมตร) ชม
โบสถพ์ระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ (Basilica of the Holy Blood) ซ่ึงจะมีการแห่พระธาตุข้ึนทุกปีในวนัท่ีพระเยซูเสด็จ
ข้ึนสู่สรวงสวรรค ์ มีเวลาใหท้านเดินชมบรรยากาศ บา้นเรือน อาคาร และโบสถ ์ ยงัคงรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบเดิมคือ เฟลมมิช และเรเนซองส์ ท่ีดูวจิิตรสวยงามดุจดัง่มนตข์ลงั 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 100 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที)  

เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยี่ยม สถานท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่องคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือ
นาโต ้ จากนั้นเขา้สู่จตุัรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลำสต์ (Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกล่าวขานกนัวา่สวยท่ีสุด
แห่งหน่ึงในยุโรป ชมศาลาวา่การเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจตุัรัสนาํชมและถ่ำยรูปกบัเมเนเก้นพสี
(Manneken pis)ซ่ึงเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆกาํลงัยนืแอ่นตวัปัสสาวะอยา่งน่ารัก ผูส้ร้าง
ประวติัศาสตร์และตาํนานพื้นเมืองของชาวเบลเยีย่มซ่ึงมีการเล่าขานกนัมาหลากหลายตาํนาน เช่น มีเด็กชายช่ือ
จูเลียนสกีมาพบสายชนวนระเบิดกาํลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวนและป้องกนัเมืองไวไ้ด ้ ชาวเมืองจึง
ทาํรูปแกะสลกัน้ีเพื่อระลึกถึงความกลา้หาญ จากนั้นนาํท่านชมและถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกกบัอนุสรณ์อะโตเมี่ยม 
(Atomium)ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ในการจดังานแสดงสินคา้โลก“เอก็ซ์โป” เม่ือปีค.ศ.1958 ถูกสร้างข้ึนโดยจาํลอง
โลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กวา่โมเลกุลของจริงถึง165 พนัลา้น 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น ำคณะเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม HUSA PRESIDENT PARK หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ          บรัสเซลส์-หมู่บ้ำนชำวประมงโวเลนดัม –อมัสเตอร์ดัม 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางไปชมหมู่บ้ำนชำวประมงโวเลนดัม (Volendam) (ระยะทาง 231กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชม. 30 นาที) ท่ีเคยตั้งอยูบ่ริเวณปากอ่าวนํ้าเคม็ของทะเล “ไอซ์เซลเมียร์” ก่อนท่ีรัฐบาลไดส้ร้างเข่ือนสูงใหญ่
ปิดทะเลเพื่อสร้างเป็นกาํแพงกั้นนํ้าท่วมและจดัทาํเป็นแหล่งอนุรักษน์ํ้าจืด หลงัจากนั้นโวเลนดมัจึงกลายเป็น
เมืองริมทะเลนํ้าจืด ท่ียงัคงอนุรักษว์ฒันธรรมดั้งเดิมเอาไวอ้ยา่งน่าสนใจ ขอเชิญเพลินชมบรรยากาศริมนํ้าท่ีมี
อากาศสดช่ืน อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น ชมเมืองและวถีิชีวติของชาวประมงดชัช์ ท่ียงัคงอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี หรือ
เลือกซ้ือของท่ีระลึกน่ารักๆ ภายในเมืองหมู่บา้นชาวประมงแห่งน้ี 



เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่กรุงอมัสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 23 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 

นาที)  เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก ผา่นชมเมืองท่ีมากมายไปดว้ยพิพิธภณัฑ์
ระดบัโลกต่างๆ มากมาย ท่านสามารถเดินเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีบริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) 
ศูนยก์ลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพื่อรําลึกถึงทหารท่ีเสียชีวติในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และอดีตศาลาวา่
การเมืองท่ีหลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงท่ีจกัรพรรดินโปเลียนแห่งฝร่ังเศสเรืองอาํนาจ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น ำคณะเข้ำสู่ทีพ่กั CORENDON VITALITY HOTEL AMSTERDAM หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่หก         อมัสเตอร์ดัม –ล่องเรือ–หมู่บ้ำนกงัหันลมซำนสคันส์ – สนำมบิน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 นาํท่านชมเมืองอมัสเตอร์ดมัโดยการล่องเรือหลงัคำกระจกลดัเล้ียวเขา้ตามลาํคลอง สัมผสัชีวติความเป็นอยู ่

รวมทั้งสภาพบา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอนั
สวยงามอยา่งมีเอกลกัษณ์ นาํเขา้ชมสถำบันสอนกำรเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียงท่านจะไดส้ัมผสัและเรียนรู้
พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกนันั้นยงัไดมี้โอกาสเลือกซ้ือเพชรเมด็งามใน
ราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินคา้อ่ืน อยา่งนาฬิกายีห่อ้ดงัมากมาย อาทิ เช่น 
ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, 
BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชัน่อยา่ง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE 
,EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย นาํเดินทางโดยรถโคช้สู่ หมู่บ้ำนกงัหันลมซำนสคันส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 22 กม.ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) ใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึกกบักงัหนัลม สัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงของชาวดตัช์ และ
ชมการสาธิตวธีิการผลิตรองเทา้ไมข้องชาวดตัช์ท่ีใชใ้ส่ในชีวติประจาํวนัในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซ้ือ
สินคา้ของท่ีระลึก 

16.30 น. นาํคณะเดินทางสู่สนามบินสคิปโพลเพื่อใหท้่านมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือก
ซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี BR 76 

 (ส ำหรับกรุ๊ป 30 พ.ย.-6 ธ.ค. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  เวลำ 21.30 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ เวลำ 14.30 น.) 

วนัทีเ่จ็ด         กรุงเทพฯ 

13.40น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพ 
 

รำยกำรทวัร์อำจมีกำรเปลีย่นแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตุกำรณ์อ่ืนๆ ทีไ่ม่คำดคิด 
หรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร์  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส ำคัญ 

 



อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็ก อำยุ 2-11 ปี 
พกัเดี่ยว พกักบั 1 

ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

 มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตยีง 

ตุลำคม : 21-27 
พฤศจิกำยน : 30-6 ธ.ค. 

57,900 57,900 55,900 53,900 10,900 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- ไทเป-ปารีส// อมัสเตอร์ดมั-กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวเีอ แอร์เวย ์(ตัว๋เคร่ืองบิน

เป็นราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด)้ 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง  
 นํ้าหนกักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น

แถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะ
ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำทริปคนขับรถ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั ( เน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพ) 
 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์(ไกด์) 2 EURO ต่อคน/ต่อวนั  ตำมมำตรฐำนบริษัททวัร์ทัว่ไป 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก  20,000 บาท หลงัการจองภายใน 24 ชัว่โมง และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระ
ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
   บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ : 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนั หกัค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
 ในกรณีออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนท่ีบริษทัฯกาํหนดไว ้(20ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนับริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, 
การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงและจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการ
เขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 ถ้ำท่ำนต้องออกตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศรบกวนแจ้งบริษัทล่วงหน้ำ 



เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA   
(ต้องมำแสดงตวัที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จาํนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะ

เดินทาง  
3.  สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร 1 ชุด 

                    4.     สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
                    5.    สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
                    6.    สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 

 7. หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 
  * ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง 
อายุยอ้นหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถื้อหุ้น หนังสือรับรองการทาํงานเป็น
ภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ
สถานทูต 
  *ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

   หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทรัพยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

8. หนงัสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุก
หนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสําเนาท่ีท่านจะใชย้ื่น
วซ่ีา    สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และสถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีฝากประจาํ 

ในระหวา่งยืน่วซ่ีาเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้
  * เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี ตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารของบิดาหรือมารดา พร้อมแนบ Statment 

* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสาร 
แยกคนละชุด 

-  กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ได้
เดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดย
ท่ีวา่การอาํเภอ 

     -  การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้อง
ใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
  - หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  



     - กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิก
วซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

   - ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงั
ประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์น
การยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่าน  
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