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ฝร ั$งเศส – เบลเยี$ยม – ลกัเซมเบริก์   
เยอรมน ี– เนเธอรแ์ลนด ์    

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 เร ิ$มเพยีง 49,900.- 



• เที$ยวปารสี (Paris) เมอืงที/มเีต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ 
• เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) 
• เยอืนจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place) ใจกลางกรงุบรสัเซลส ์(Brussels) 
• ตะลงึกบัความยิ/งใหญแ่ละงดงามของ มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) 
• ลอ่งเรอืเที/ยวอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ  

***งานเทศกาลดอกไมท้ี$เนเธอรแ์ลนด ์ 

มตี ัIงแตว่นัที$ 22 มนีาคม – 13 พฤษภาคม 2561*** 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัที$   23-30 ม.ค. 61 49,900.-

วนัที$   23-30 ม.ีค. 61 เทศกาลดอกไม้ 53,900.-

วนัที$   3-10, 17-24, 20-27 เม.ย., 24 เม.ย.-1 พ.ค. 61 เทศกาลดอกไม้ 55,900.-

วนัที$   (สงกรานต)์  10-17, 12-19 เม.ย. 61  เทศกาลดอกไม้ 59,900.-

วนัที$    3-10 พ.ค. 61 55,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที$ยง คํ$า
โรงแรมที$พกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈

2 ดไูบ – ปารสี – หอไอเฟล – ลอ่งเรอืบาโตมชุ ✈ O O
MERCURE PARIS 
VELIZY

3 พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ชอ้ปปิOง O O O
MERCURE PARIS 
VELIZY

4 ปารสี – บรัสเซลส ์– จัตรัุสกรองดป์ลาสต์ O O O RAMADA WOLUWE
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5 บรัสเซลส ์– ลกัเซมเบริก์ – โคโลญ O O O RAMADA WOLUWE

6 โคโลญ – อมัสเตอรด์มั – จัตรัุสดมัสแควร์ O O X RAMADA APOLLO 
CENTRE

7 อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอื – หมูบ่า้นกงัหนัลม – สนามบนิ O O ✈

8 กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – ดไูบ 

18.30 
น.

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที/ คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก

20.35 
น.

 ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที/ยวบนิที/ EK 373 

***คณะเดนิทางต ัIงแตว่นัที$ 27 ม.ีค. 61 ออกเดนิทางเที$ยวบนิที$ EK 373 

เวลา 21.05 น. และถงึดไูบ เวลา 00.50 น.***

วนัที$สองของการเดนิทาง ดไูบ – ปารสี – หอไอเฟล – มหาวหิารนอเตรอดาม – ลอ่งเรอืบาโต

มชุ

00.50 
น.

เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี$ยนเครื$อง

03.20 
น.

ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี ประเทศฝรั/งเศส โดยเที/ยวบนิ EK 71 

***คณะเดนิทางต ัIงแตว่นัที$ 27 ม.ีค.  61 ออกเดนิทางเที$ยวบนิที$ EK 71 

เวลา 04.05 น. และถงึกรงุปารสี เวลา 09.25 น.***
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08.00 
น.

ถงึ สนามบนิถงึทา่อากาศยานชารล์ เดอ โกลด์  ประเทศฝร ั$งเศส นําท่ าน

ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิ/นชา้กว่าประเทศไทย 6 

ชั/วโมง และจะเปลี/ยนเป็น 5 ชั/วโมงในวนัที/ 25 มนีาคม 2561) นําทา่นเดนิทางสู ่

มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรั/งเศส เมอืงที/มมีนตเ์สน่ห์ อนั

เหลอืลน้ ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที/นักทอ่งเที/ยวอยากมาเยอืนมากที/สดุ 

ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึ/งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที/ลํOาสมัยแหง่

หนึ/งของโลกที/ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สื/อ แฟชั/น

วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รงุปารสีเป็นหนึ/งในเมอืงที/สําคญัที/สดุแหง่หนึ/งของ

โลก นําเที/ยวชมความงดงามของมหานครปารสี ผา่นชมความสวยงามของแมนํ่า้

แซนนท์ี/ตดัผา่นใจกลางกรงุปารสี ขา้มสะพานสู ่เกาะเดอ ลา ซเิต ้กลางแมนํ่Oาแซน 

ผา่นลานประวตัศิาสตร ์ จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ที/พระ

เจา้หลยุสท์ี/ 16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ถกูตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิใน

สมยัปฏวิตัฝิรั/งเศส แลว้ผา่นเขา้สูถ่นนสายโรแมนตกิ ชองป์   เอลเิซ ่(Champs 

Elysees) ซึ/งทอดยาวจากจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยั  นโปเลยีน นําชมและ

ถา่ยรปูคูก่บัประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์หง่ชยัชนะ

ของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี 1805 โดยเริ/มสรา้งขึOนในปี 

ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้จากนัOนนําถา่ยรปูเป็นที/ระลกึกบักั บ

หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที/โดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารสีดว้ย

ความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึ/งสรา้งขึOนในปีค.ศ.1889         ที/บรเิวณจัตรัุสทรอคคาเด

โร่

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากน ัIนเขา้ชมมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) 

อายกุวา่ 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิที/งามเลศิ โดดเดน่ดว้ย

หอคอยคูห่นา้ทรงเหลี/ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพืOนดนิ

ถงึ 96 เมตร เป็นสถานที/ประกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ี/ 16 กบั

พระนางมารอีงัตวัเนตต ์ และยงัเป็นจดุกโิลเมตรที/ศนูยข์องประเทศฝรั/งเศสอกีดว้ย 

จากนัOนนําทา่นลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches River Cruise) ไป

ตามแมนํ่Oาแซนที/ไหลผา่นใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม

อนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝั/งแมนํ่Oาเป็นอกีหนึ/งประสบการณท์ี/น่า 

ประทบัใจ   

คํ$า รับประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร อาหารพืOนเมอืง (หอยเอสคาโก)้

เขา้สูท่ี/พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรอืเทยีบเทา่
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วนัที$สามของการเดนิทาง     พระราชวงัแวรซ์ายส ์–  พพิธิภณัฑนํ์ Iาหอม –  ชอ้ปปิI ง

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 จากนัOนเดนิทางสู ่ เมอืงแวรซ์ายส ์ เพื$อนําเขา้ชมความงดงามของพระรา

ชวงัแวรซ์ายส ์ (Versaille Palace) อนัยิ/งใหญ ่ (มไีกดท์อ้งถิ/นบรรยายใน

พระราชวงั) ที/สรา้งขึOนตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี/ 14 ภายในตกแตง่

อยา่งวจิติรอลงัการ ทั Oงจติรกรรมฝาผนัง รปูปัOน รปูแกะสลกัและเครื/องเรอืน ซึ/ง

เป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวงั เชน่ โบสถห์ลวง

ประจําพระราชวงั,ทอ้งพระโรงที/ตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอ

ควิรี/, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที/มคีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึ/งเป็นหอ้งที/พระยา

โกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระ

เจา้หลยุสท์ี/ 14 แหง่ฝรั/งเศส อกีทั Oงยงัเป็นหอ้งที/ใชสํ้าหรับจัดงานเลีOยงและเตน้รํา

ของพระนางมาร ี องัตวัแนตต ์ มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี/ 16, ชมหอ้งบรรทมพระ

ราชนิทีี/ตกแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนที/ย ิ/ง

ใหญ่

ระยะทาง 37 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 40 นาที

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี
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บา่ย นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑนํ์ Iาหอม Fragonard พพิธิภณัฑท์ี/จัดแสดงประวัติ

ความเป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลตินํOาหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลตินํOาหอม

ยี/หอ้ Fragonard ยี/หอ้นํO าหอมอนัโดง่ดงั ที/มแีหลง่ผลติตน้กําเนดิมาจากเมอืง 

Grasse เมอืงที/ไดช้ื/อวา่เป็นเมอืงหลวงของโลกนํOาหอม โดยพพิธิภณัฑแ์หง่นีOกอ่

ตั OงขึOนมาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นที/อยูเ่ดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ที/ 3 Louis-

Napoléon Bonaparte III ซึ/งแตล่ะหอ้งจัดแสดงเรื/องราวเกี/ยวกบับรรจภุณัฑบ์รรจุ

นํOาหอมตั Oงแต่สมัยอดตีจนถงึปัจจุบัน และบอกเล่าเรื/องราวการผสมผสานกลิ/น

นํOาหอมใหม้เีอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากทา่นมองหาของฝากจากปารสีที/ไม่

เหมอืนใคร ทา่นสามารถเลอืกซืOอนํOาหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรง

ตามอธัยาศยั นําทา่นสูศ่นูยก์ลางการชอ้ปปิOง อสิระเลอืกซืOอสนิคา้แฟชั/นราคาถกูใน

รา้นคา้ปลอดภาษ ี (Duty Free Shop) อาท ิ เชน่ เครื/องสําอาง นํOาหอม 

นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัOนพาทา่นสมัผัสกบับรรยากาศที/เต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปปิOง

จากทั/วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที/แกลเลอร ี$ ลา

ฟาแยตต ์ (Galleries Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซืOอสนิคา้ของสวสิ

จากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวสิ ที/ มสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมี

สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครื/องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี/หอ้ดงั อาทิ

เชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้

คํ$า รับประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย

เขา้สูท่ี/พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรอืเทยีบเทา่

วนัที$ส ี$ของการเดนิทาง ปารสี – บรสัเซลส ์–  อนสุรณอ์ะโตเมี$ยม –  จตัรุสักรองดป์ลาสต์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

   นําท่านเดนิทางสูก่รุง บร ั สเซลส ์ (Brussels) เมอืงหลวงของ ประเทศ

เบลเยยีม สถานที/ตั O งสํานักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื 

หรอืนาโต ้ จากนัOนนําท่านชมและถ่ายรูปเป็นที/ระลกึกับ อนุสรณ์อะโตเม ี$ยม 

(Atomium) ซึ/งเป็นสั ญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมื/อปี 

ค.ศ.1958 ถกูสรา้งขึOนโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตัล โดยขนาด

ใหญก่วา่โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่

ระยะทาง 312 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4 

ชม.

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
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บา่ย จากนัOนเขา้สูจั่ตรัุสกลางเมอืงจตัรุสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ที/มชีื/อเสยีง

กล่าวขานกันว่าสวยที/สุดแห่งหนึ/งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที/

สวยงามโดยรอบจัตรัุส นําชมและถา่ยรปูกบัเมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซึ/ง

เป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยนืแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผูส้รา้ง

ประวัตศิาสตรแ์ละตํานานพืOนเมอืงของชาวเบลเยี/ยมซึ/งมกีารเล่าขานกันมาหลาก

หลายตํานาน เชน่ มเีด็กชายชื/อจเูลยีนสก ี มาพบสายชนวนระเบดิกําลงัตดิไฟ จงึ

ปัสสาวะรดเพื/อดบัชนวนและป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ ชาวเมอืงจงึทํารปูแกะสลกันีO เพื/อ

ระลกึถงึความกลา้หาญ

คํ$า รับประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร อาหารพืOนเมอืง  (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว)

เขา้สูท่ี/พัก โรงแรม RAMADA WOLUWE  หรอืเทยีบเทา่

วนัที$หา้ของการเดนิทาง  บรสัเซลส ์– ลกัเซมเบริก์ –  โคโลญ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 เดนิทางสูก่รงุลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศลกัเซมเบริก์ นครรัฐที/มี

พืOนที/ขนาดเล็กที/สดุแหง่หนึ/งของยโุรป (2,586 ตร.กม.) ชมยา่นเมอืงเกา่แหง่ลกั

เซมเบริ์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม 

ประตมิากรรมสํารดิของแกรนดด์ชัเชส  ชารล็์อตต ์  ศาลาวา่การเมอืง พระราชวงัที/

ประทบัของแกรนดด์ยคุ  อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และป้อมปราการสมยั

โรมนั ชมววิทวิทศันข์องเมอืงที/บา้นเรอืนตั Oงเรยีงรายอยูใ่นแนวหบุเขาดสูวยงามยิ/ง

ระยะทาง 224 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3.15 

ชม. 

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne)  เมอืงสําคญัรมิแมนํ่Oาไรน ์และเป็นเมอืง

ใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และ

อตุสาหกรรม ทั Oงยงัเป็นแหลง่ผลตินํOาหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชือ่

ระยะทาง 194 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

คํ$า รับประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร อาหารพืOนเมอืง (ขาหมเูยอรมนั)

เขา้สูท่ี/พัก โรงแรม MERCURE KOELN WEST หรอืเทยีบเทา่

วนัที$หกของการเดนิทาง   โคโลญ –  อมัสเตอรด์มั – จตัรุสัดมัสแควร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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 นําเที/ยวชมตวัเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมยัโรมนัเรอืงอํานาจ ถา่ยรปูกบัมหาวหิาร

โคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ/มกอ่สรา้งมาตั Oงแตปี่  1248 แตม่ปัีญหา

ใหต้อ้งหยุดพักการก่อสรา้งไปบา้ง จงึตอ้งใชเ้วลากว่าหกรอ้ยปีจงึสรา้งเสร็จ

สมบรูณ ์ และ สรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิต์

ศาสนาโรมนัคาทอลกิ นับเป็นวหิารที/ใหญแ่ละสงูที/สดุในโลกในสมยันัOน ลกัษณะ

สถาปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 

เมตร สรา้งเพื/ออทุศิใหนั้กบญุปีเตอร ์และพระแมม่าร ีแลว้นําทา่นเดนิทางตอ่สูก่รงุ

อมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์

***คณะเดนิทางต ัIงแตว่นัที$ 23-30 ม.ีค. 61 เป็นตน้ไป โปรแกรมจะเปลี/ยน

เป็น นําทา่นเดนิทางสูเ่ทศกาลดอกไมท้ี$สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มี

พืOนที/กวา่ 200 ไร ่ เชญิอสิระตามอธัยาศยักบัการชื/น ชมความสวยงามของดอกไม ้

นานาพันธุห์ลากส ีที/ทา่นจะชื/นชอบและประทบัใจ เพลดิเพลนิกบัหมูม่วลของดอก

ทวิลปิ หลากหลายสสีนัและไมด้อกนานาพันธุท์ี/บานสะพรั/งอยูใ่นสวนสวยและเรอืน

กระจก เชน่ ไฮยาซนิธ ์จเิรเนยีม ลลิลี/ เป็นตน้***

ระยะทาง 268 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4 

ชม. 

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย จากนัOนนําทา่นเดนิเที/ยวชมและเลอืกซืOอสนิคา้ที/บรเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์ (Dam 

Square) ศนูยก์ลางของเมอืงที/มอีนุสรณส์งครามเพื/อรําลกึถงึทหารที/เสยีชวีติใน

สงครามโลกครัOงที/ 2 และอดตีศาลาวา่การเมอืงที/หลยุส ์ โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็น

พระราชวงัหลวงในชว่งที/จักรพรรดนิโปเลยีนแหง่ฝรั/งเศสเรอืงอํานาจ

คํ$า อสิระอาหารคํ$าตามอธัยาศยั

เขา้สูท่ี/พัก โรงแรม RAMADA APOLLO CENTRE หรอืเทยีบเทา่

วนัที$เจ็ดของการเดนิทาง          อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอื – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์ – สนาม

บนิ                                                  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ชมเมอืงอัมสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีOยวเขา้ตามลําคลอง 

สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่ รวมทั Oงสภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่ันงดงามสบืทอดมาตั Oงแต่

สมยัศตวรรษที/ 17 และทศันยีภาพของบา้นเรอืนอนัสวยงามอยา่งมเีอกลกัษณ ์ นํา

เขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรที/มชี ื/อเสยีงท่านจะไดส้ัมผัสและเรยีนรู ้

พืOนฐานในการดแูละการเจยีระไนเพชรในรปูแบบตา่งๆ พรอ้มกนันัOนยังไดม้โีอกาส

เลอืกซืOอเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลอืกชมสนิคา้อื/น อยา่ง

นาฬกิายี/หอ้ดงัมากมาย อาท ิ เชน่ ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, 

PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD 

รวมไปถงึนาฬกิาแฟชั/นอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 

EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี
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บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์ (Zaanse Schans)    

ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นที/ระลกึกับกังหันลม สัญลักษณ์ที/สําคัญอย่างหนึ/งของชาว

ดตัช ์ และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท์ี/ใชใ้สใ่นชวีติประจําวนั

ในงานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซืOอสนิคา้ของที/ระลกึ แลว้นําทา่นเดนิทางตอ่สู่

กรงุอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด์

ระยะทาง 22 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 30 

นาท ี

17.30 
น.

นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิสคปิโพล เพื/อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี (Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซืOอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

21.50 
น.

ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเที$ยวบนิที$ EK 150 

***คณะเดนิทางต ั$งแตว่นัที$ 23 ม.ีค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเที$ยวบนิ 

ที$ EK 150 เวลา 21.50 น. และถงึดไูบ เวลา 06.30 น.***

วนัที$แปดของการเดนิทาง         ดไูบ – กรงุเทพฯ

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื/อรอเปลี/ยนเครื/อง

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที/ยวบนิที/ EK 

372 

***คณะเดนิทางต ัIงแตว่นัที$ 23 ม.ีค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเที$ยว

บนิที$ EK 372 เวลา 09.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.55 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที$ 10-17 เม.ย. 61 ออกเดนิทางเที$ยวบนิที$ EK 370 

เวลา 11.45 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 21.05 น.***

19.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิก̀ารยา้ยเมอืงที/เขา้พัก 

เชน่ กรณีที/เมอืงนัOนมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงที/ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี/ยนตามความเหมาะสม



 

โปรแกรม : ฝร ั$งเศส เบลเยี$ยม ลกัเซมเบริก์ เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์ 
8 วนั 5 คนื  โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           23-30 ม.ค. 61 

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการที/จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที/ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที/ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที/กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Oงในกรณีที/ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีOาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ/ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลี/ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที/ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลี/ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที/คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5.เมื$อทา่นทาํการซืIอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื$อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที$ลกูคา้ตอ้งออกต ัZวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที$ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัIง 

มฉิะน ัIนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัIงส ิIน

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั) 49,900.-

พกัหอ้งเดี$ยว เพิ$มทา่นละ 7,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั)
49,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครื$องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศฝร ั$งเศส 

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )

ช ัIนธรุกจิเพิ$มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ$มตน้ที$ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื$อที$น ั$ง confirm เทา่น ัIน) 80,000.-
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โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี$ยนแปลงได ้ 

ท ัIงนีIข ึIนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที$ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั



กาํหนดวนัเดนิทาง:           23-30 ม.ีค. 61 เทศกาลดอกไม ้ 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           3-10, 17-24, 20-27 เม.ย., 24 เม.ย.-1 พ.ค. 61 เทศกาลดอกไม ้

    3-10 พ.ค. 61 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ/ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 53,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั) 53,900.-

พกัหอ้งเดี$ยว เพิ$มทา่นละ 7,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 53,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั)
53,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครื$องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศฝร ั$งเศส 

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )

ช ัIนธรุกจิเพิ$มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ$มตน้ที$ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื$อที$น ั$ง confirm เทา่น ัIน) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ/ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั) 55,900.-

พกัหอ้งเดี$ยว เพิ$มทา่นละ 7,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 55,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั)
55,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครื$องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศฝร ั$งเศส 

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )

ช ัIนธรุกจิเพิ$มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ$มตน้ที$ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื$อที$น ั$ง confirm เทา่น ัIน) 80,000.-
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กาํหนดวนัเดนิทาง:          (สงกรานต)์ 10-17, 12-19 เม.ย. 61 เทศกาลดอกไม ้

 

1. คา่ตัaวเครื/องบนิ ชั Oนประหยดั ( Economy Class) ที/ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื/อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที/ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที/ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที/ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที/ทอ่งเที/ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื$อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที$) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื/นไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืIอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื$องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ$มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีIยประกนัเร ิ$มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีIยประกนัเร ิ$มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที$มอีายตุ ัIงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ/ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั) 59,900.-

พกัหอ้งเดี$ยว เพิ$มทา่นละ 7,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั)
59,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครื$องบนิ ลดทา่นละ 24,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศฝร ั$งเศส 

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )

ช ัIนธรุกจิเพิ$มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ$มตน้ที$ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื$อที$น ั$ง confirm เทา่น ัIน) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ/ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **
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อตัราคา่บรกิารนีIรวม 



  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื/องดื/มที/สั/งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํOาหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิOน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที/สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Iามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที$สายการบนิมกีารปรบัขึIนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ$งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ$น, พนกังานขบัรถ  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ/ม 7%  

 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั/วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ี ที$น ั$งจะยนืยนัเมื$อได้ รบัเงนิมดัจาํ

แลว้เทา่น ัIน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี/เดนิทาง ที/มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื/อทําการจองควิยื/นวซีา่ ภายใน   

3. วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื/อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที$ตอ้งการออกต ัZวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที/ กอ่นออกบตัร

โดยสารทกุครั Oง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที/ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̀มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที/เกดิขึOน 

5. การยื/นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Oนตอนการยื/นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Oงแบบหมูค่ณะและยื/น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื/อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที/ 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั/งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที/ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั/วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื/องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Oงหมด 
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เง ื$อนไขการจอง 

อตัราคา่บรกิารนีIไมร่วม 

เง ื$อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที$เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที$เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที$เกดิขึIนจรงิ



 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์ การเตรยีมเอกสารที/ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึOน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื/นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพื/อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ/งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที/คอ่นขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที/ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื/องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที/ตนพํานักหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นัOน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่/ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ/มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ/ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื/นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื/องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ/งในการยื/นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สําหรับตดิวซีา่ไมตํ่/ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที/ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัOนๆ และพาส

ปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที/นั/งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัaวเครื/องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก̀ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัaวเครื/องบนิ ซึ/งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัaวเครื/องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̀รยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที/เกดิขึOน 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั/งที/ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี/จะนั/งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที/สายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี/มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื/นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที/เครื/องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นํOาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี/มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี/นั/ง Long 

leg ขึOนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที/เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที/เชค็อนิเทา่นัOน 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึOนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Oงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̀เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Oงหมด 
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ขอ้มลูเบืIองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื$นวซีา่และการยื$นขอวซีา่

ขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องต ัZวเครื$องบนิและที$น ั$งบนเครื$องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง



5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ_ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัIงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจาํนวนที$บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึIนไป) เนื/องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื/นที/เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที/เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ/งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื/อนการเดนิ

ทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั OงนีOทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที/ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัaว และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที/สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื$นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทา

งบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที/เกดิขึOนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื/นวซีา่ / คา่มดัจําตัaวเครื/องบนิ หรอืคา่ตัaวเครื/องบนิ 

(กรณีออกตัaวเครื/องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที/กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัZวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̀นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัIงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื/องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที/ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ̀นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัIงหมด 

 

1. เนื$องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี$ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัIนกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น ซึ$งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมี

ความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื$องจากโรงแรมน ัIนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ_ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ$มเตมิในกรณีที$อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื/องปรับอากาศเนื/องจากอยูใ่นแถบที/มอีณุหภมูตํิ/า  

3. กรณีที/มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึOนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ`

ในการปรับเปลี/ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื/อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที/มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที/เป็นหอ้งเดี/ยวอาจเป็นห ้ องที/มขีนาดกะทัดรัต และไม่มี

อา่งอาบนํOา ซึ/งขึOนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัOนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

    หนา้ %  จาก %15 19

ขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั



**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื$นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี$ยนแปลงกฎและเอกสารการยื$นอยูเ่ร ื$อย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื/นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที$ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที$ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยื$นขอวซีา่จะมเีง ื$อนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิ$มเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื$นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ ขอ้กาํหนดนีIรวมไปถงึผูเ้ดนิทางที$ถอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิOว จํานวน 2 ใบ (พืOนหลงัขาวเทา่นัOน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิOว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื/องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที/มชีื/อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีOแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที/ 

โฉนดที/ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ/มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื/อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื/อสถานทตูที/ยื/น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที/ออกจากสถาบนัที/กําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื/อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื/อสถานทตูที/ยื/น) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ั$วไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ที/ออกจากทางธนาคารเทา่นัOน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื/อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที/ยื/น

วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 

เดอืน(ของผูท้ี/ออกคา่ใชจ้า่ย)  
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- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื/อ-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขที/บญัชคีรบทกุตวั 

และจะตอ้งมแีสดงทั Oงหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบที/เป็นตวัครึ/งกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ื/นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีI กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ/ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี/ยนชื/อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี/ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะ

ตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Oงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที$บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

  *** กรณีเด็กอายตุํ$ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื/อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

                                                                       

เอกสารยื$นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี$ยนและขออพัเดทเพิ$มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ$มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื$นวซีา่เชงเกนประเทศฝร ั$งเศส 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนื$องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
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ชื/อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื/อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที/เกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที/เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                       แตง่งาน (จดทะเบยีน)           แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื/นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที/ผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุํ$ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ื/อ และที/อยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 

11. ที/อยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที/ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืIอผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชื$อบรษิทัหรอืรา้นคา้ และที$อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื$อ ที$อยู่

ของสถาบนัศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….……… 

14. วซีา่เชงเกนที/เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที/ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Oงแตว่นัที/.......................................ถงึวนัที/......................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิOวมอืเพื/อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีO 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที/ หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
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    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ื/นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื/อ ......................................................  

สิ/งที/ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ/งที/ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที/พักที/มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที/พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Oงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื/นๆ (โปรดระบ)ุ     อื/นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี$ยวขอ้งใดๆท ัIงส ิIน 

ท ัIงนีIบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัIน 
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