
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัแรก กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภมิู 

17.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 



 

  
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีสอง ดไูบ–หอไอเฟล–ประตชูยั–พีระมิดแกว้หนา้พิพิธภณัฑล์ูฟร–์ล่องเรือบาโตมุช 

00.50 น.   เดินทางถึงเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

04.05 น. เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 71 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

09.25 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง

และสมัภาระแลว้ น าทา่นเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของ

ประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่ห์อนัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของ

โลก ท่ีนักทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงใน

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมยั แหง่หน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ย

อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ 

ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัที่ สุดแหง่หน่ึงของโลก น าถา่ยรูปเป็น

ท่ีระลึกกบั หอไ อเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท่ี์โดดเดน่สูงตระหงา่นคูน่คร

ปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟตุ ซ่ึงสรา้งข้ึนในปีค.ศ.1889 น าทา่นถา่ยรูป

ประตชูยั และผา่นชมทิวทศัน์ของรา้นคา้บูติคชัน้น าระดบัโลก ท่ีตัง้เรียงราย

อยูบ่นถนนชองเชลิเช ตน้แบบถนนราชด าเนิน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถา่ยรูปหนา้ พิพิธภณัฑล์ูฟร ์พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด  
เกา่แกท่ี่สุด และใหญท่ี่สุดแหง่หน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตป่ัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและ

เก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณคา่ระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้แฟชั่นราคาถูกใน  รา้นคา้

ปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เชน่ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า หลงัจากนั้นน าทา่น ล่องเรือบาโต

มุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

  
 

สถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝั่งแมน่ ้า เป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ โดยเรือจะ

ลอ่งผา่นมหาวิหารนอเตรอดามแหง่ปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา่ 800ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์

โกธิกท่ีงามเลิศ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหล่ียมและยอดปลายแหล  มบนหลงัคาวิหารสูงจากระดบัพ้ืนดินถึง 96 

เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลุยส์ท่ี 16กบัพระนางมารี องัตวัเนตต ์และยงัเป็นจุด

กิโลเมตรท่ีศูนยข์องประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย  

ค า่          บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Mercure Paris Roissy Charles De Gaulleหรือ

เทียบเทา่ 

วนัท่ีสาม พระราชวงัแวรซ์ายส-์แกลลอเรียลาฟาแยตต ์       

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์หน่ึงในสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศฝรั่งเศส ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

ของปารีส ณ เมืองแวร์ซายส ์นับเป็นพระราชวงัวงัท่ีมีความย่ิงใหญ่

และงดงามอลงัการมากจนติดหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลก อีกทัง้

ยงัไดร้ับการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรม พระราชวงัสรา้ง

ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลค์ริสตศ์ตวรรษท่ี 17 และ 18 ภายใน

ประกอบดว้ยหอ้งถึง 700 หอ้ง รูปภาพทรงคุณคา่ 6,123 ภาพ และ

งานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ช้ิน โดยมีหอ้งกระจก 

(Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) อนัแสนโดง่ดงัจากการเป็นหอ้งลงนามในสญัญาสงบศึกระหวา่ง

สมัพนัธมิตรกบัจกัรวรรดิเยอรมนั ในสงครามโลกครั้งท่ี 1 ซ่ึงถือเป็นหอ้งแหง่ประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัทัง้ยงัมีขนาดใหญ่

จ านวน 17 บาน ท่ีสามารถเป็นจุดชมวิวทศัน์ของสวนแวร์ซายท่ีสวยงาม ดว้ยทุกๆเหตุผลมารวมกนัจึงท าใหพ้ระราชวงั

แหง่น้ีกลายเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับเหลา่นักทอ่งเท่ียวที่ มาเยือนฝรั่งเศสไมแ่พห้อไอเฟล 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้น น าทา่นเดินทางสู่ แกลลอเรียลาฟาแยตต ์หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั

ของกรุงปารีส เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในยา่นโอเปร่าที่ คนปารีสชอบเดินชอ้ปป้ิงกนัมากท่ีสุด มีแฟชัน่โชวใ์หช้มฟรีทุกๆ

สปัดาห ์แถมมีรา้นอาหารแบบบริการตนเองกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงามบนชัน้ 6 ซ่ึงสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าไดอ้ยา่งชดัเจน 

หา้งสรรพสินคา้น้ีมีสินคา้หลายหลากย่ีหอ้ และมีส่ิงของทุกประเภทไวล้อ่ตาลอ่ใจนักชอ้ปป้ิงแบรนดด์งัๆ ใหเ้ลือกสรรได ้

อยา่งครบครัน เชน่ Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นตน้     

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Mercure Paris Rojssy Charles De Gaulle          

หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีส่ี เมืองบรจูจ–์ศาลาว่าการเมือง–หอประชุมสงฆ–์กรุงบรสัเซลส–์จตัุรสักรองปลาซ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดิน

ทางเขา้สู่ เมืองบรูจจ ์(Bruges) เมืองท่ีไดร้ับเลือกใหเ้ป็นเมือง

มรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเย่ียมท่ีไดร้ับ

การบนัทึกวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามมาก ท่ีทางตอนเหนือของเมืองมี

ล าน ้าท่ีใชใ้นการคมนาคมรอบๆ ได ้ท าใหบ้รูชเป็นท่ีรูจ้กักนัในช่ือ 

“เวนิสแหง่ยุโรปเหนือ” หลงัจากนั้น น าทา่นเดินชมยา่นเมืองเกา่บ
รูจจ ์ท่ีเต็มไปดว้ยสีสนัแห่งความเป็นยุโรป ชมบา้นหลงัคาทรงจั่ว

และ สนามหญา้อนัเขียวขจีบรรยากาศที่ ทา่นสามารถพบเห็นไดท้ ัว่

เมือง น าทา่นชมป้อมปราการสมยัยุคศตวรรษท่ี 13 ชม ศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิค และหอประชุมสงฆ ์



 

  
 

(Cloth Hall) ซ่ึงมีหอระฆงัสูงถึง 300 ฟตุ (88 เมตร) น าทา่นชมโบสถพ์ระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ (Basilica of the Holy 

Blood)ซ่ึงจะมีการแหพ่ระธาตุข้ึนทุกปีในวนัท่ีพระเยซูเสด็จข้ึนสูส่รวงสวรรค  ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของ 

เบลเย่ียม บรัสเซลสเ์ปรียบเสมือนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ อาคารบา้นเรือนไดร้ับการอนุรักษ์ไวจ้ากรัฐบาล น าทา่นสู ่

จตัุรสักรองปลาซ (Grand Place) จตุัรัสอนังดงามท่ีสุดแหง่หน่ึงของยุโรป ไดร้ับการยกยอ่งจากนักทอ่งเท่ียวทัว่โลก 

หรือแมแ้ตอ่าร์คดชัเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริยฟิ์ลิปท่ี 2 แหง่สเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สอง

นักเขียนช่ือดงัยงักลา่วถึง น าทา่นไปชม รูปปั้นแมนเนเกน้พิส รูปปั้นเจา้หนูนอ้ยท่ีโดง่ดงั อิสระใหท้า่นเดินเลน่ชม

เมืองหรือเลือกซ้ือสินคา้ของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเย่ียมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตนัตอ่ปี และมีรา้น

ขายช็อคโกแลต กวา่ 2,000 รา้น, ผา้ปักลูกไม ้หรือล้ิมลองวาฟเฟิลของอร่อยท่ีหาชิมไดไ้มย่าก 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Ramada Brussel Woluwe หรือเทียบเทา่ 

วนัหา้ บรสัเซลส-์อะตอมเมียม- DESIGNER OUTLET ROERMOND-อมัสเตอรด์มั  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นไปถา่ยรูปกบั อะตอมเมียม (ATOMIUM) หลงัจากท่ีปิด

ซอ่มแซมดว้ยงบกวา่ 27.5 ลา้นยูโร ก็พรอ้มท่ีจะรับนักทอ่งเท่ียวจากทัว่ทุกหนแหง่ ถือเป็นสญัลกัษณท่ี์ส าคญัแหง่หน่ึง 

ท่ีนักทอ่งเท่ียวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส ์ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบดว้ยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยกัษ์ 

ซ่ึงเปรียบเสมือนอะตอม จ านวน 9 ลูก แทน 9 จงัหวดัในเบลเย่ียม น าทา่นเดินทางสู่ DESIGNER OUTLET 

ROERMOND ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BURBERRY, 

BILLABONG , CALVIN KLEIN , DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกและต่อเน่ืองในการชอ้ปป้ิง จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองอมัสเตอรด์มั 

(Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด ์ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าอมัสเทล (Amstel) ซ่ึงไดช่ื้อวา่มีล าคลองคด

เล้ียวไปรอบเมืองถึง 165 คลองดว้ยกนั เมืองน้ีเร่ิมกอ่ตัง้ประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุด

ของเนเธอร์แลนด ์

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Van Der Valk Hotel Schiphol หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีหก  อมัสเตอรด์มั-ล่องเรือหลงัคากระจก-จตัุรสัแดม-หมู่บา้นกงัหนัลมซานสส์คนัส-์สนามบิน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นล่องเรือ

หลงัคากระจก เรือจะลอ่งไปตามล าคลองของเมือง ท่ีจะใหท้า่นไดเ้ห็น

บา้นเรือนแบบชาวดชัตถู์กสรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณพิ์เศษ

จะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ี มีตะขออยู่ช ั้นบนสุดของอาคารเอาไวข้น

เฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น เรือนแพท่ีอยูริ่มคลองท่ีมีอยู ่มากถึง 2,500 หลงั 

หลงัจากนั้นน าทา่นชม การสาธิตการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงของ

โลก อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือหรือชมเพชร คุณภาพและราคาไมแ่พง  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูย่า่นใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของ จตัุรสัแดม (Dam Square) 

เขตยา่นใจกลางเมืองท่ีนักทอ่งเท่ียวนิยมในการมาเดินเท่ียวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดิมตัง้อยูใ่จกลางจตุัรัส และ

ถนนแหง่ความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอมัสเตอร์ดมั จากนั้น

น าท่านเดินทางสู่หมู่บ ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส  ์

(Zaanse Schans) หมูบ่า้นอนุรักษ์กงัหนัลมเกา่แก ่ท่ีต ัง้อยูท่างตอนเหนือ

ของประเทศ โดยหมู่บา้นแห่ง น้ี ถือว่าเ ป็นสถานท่ี ท่ี เ ก็บรวบรวม

ประวัติศาสตร์ของกงัหันลมเอาไวเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงจะไดพ้บกบัความ



 

  
 

สวยงามอยา่งลงตวัของหมูบ่า้นท่ีสรา้งข้ึนสไตลบ์า้นไมแ้บบฮอลแลนด ์สมัผสับรรยากาศแบบชนบทท่ีสวยงาม ซ่ึง

ประกอบไปดว้ยแมน่ ้า ทุง่หญา้ และการปศุสตัว ์ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพเป็นท่ีระลึกกบักงัหนัลม จดัเป็นหน่ึงสญัลกัษณ์

ส าคญัของประเทศเนเธอร์แลนด ์ซ่ึงกงัหนัของประเทศน้ีไดมี้การใชป้ระโยชน์เป็นอยา่งย่ิงโดยเฉพาะในดา้นการผนัน ้า 

วิดน ้า ระบายน ้าเพ่ือเอาดินในทะเลมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดา้นตา่ง ๆ จากนั้นชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทา้ไมข้อง

ชาวดตัชท่ี์ใชใ้สใ่นชีวิตประจ าวนัในงานอาชีพตา่งๆพรอ้มเชิญเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก   สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทาง

สูส่นามบิน 

21.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เ ท่ียวบินท่ี EK 150          

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเจ็ด ดไูบ-กรุงเทพฯ                         

06.30 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 13-19 พ.ย. 2561 40,900 

ธนัวาคม 

4-10 ธ.ค. 2561 41,900 
26 ธ.ค. 61-1 ม.ค. 62 

27 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62 
50,900 



 

  
 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ี

เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียวและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 3,500 / ท่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี  

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 5 วนั = 10 ยูโร) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 1 วนั = 2 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

 



 

  
 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด 

เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญไ่ม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ 

ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมี

การเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่

เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหนา้ใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน) รูปถา่ยตอ้ง

เห็นใบหู และ เปิดหนา้ผาก ใหเ้ห็นค้ิว ชดัเจนเทา่นั้น หา้มใสค่อนแทคเลนส(์สายตา) และเคร่ืองประดบัทุกชนิดในรูปถา่ย 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)   

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงั

ครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสีย

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออก

ของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยใน

การเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา **สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแส

รายวนั**  

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ

รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นั้น  

9. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา , มารดา 

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต 

โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอ้ง,สถานที่ เกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 

13.     การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น และช าระคา่วีซา่ 3,500 ถึงสามารถ  

ด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 


