
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันแรก กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูม ิ

17.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารขา

ออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส แอรไลน 

(EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน

เอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง ดูไบ–หอไอเฟล–ถนนชองเชลิเช–พีระมิดแกวหนาพิพิธภัณฑลูฟร–

ลองเรือบาโตมุช 

00.50 น.   เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

04.05 น. เดินทางสู เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส 

เท่ียวบินที ่EK 71 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

09.25 น. เดินทางถึงเมืองปารสี ประเทศฝรัง่เศส หลัง

ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว นํา

ทานเดินทางสูมหานครปารสี (Paris) เมืองหลวง

ของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอัน

เห ลื อลน  ติ ด อัน ดั บ  1  ใน  10  ข องโลก  ที่

นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุง

ปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมที่ล้ําสมัย แหงหนึ่งของโลก ที่ทรง

ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ 

แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีส

เปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโลก นําถายรูปเปนที่ระลึกกับ 

หอไ  อเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวย

ความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรางขึ้นในปค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเด

โร นําทานถายรูปประตูชัยชมทิวทัศนของรานคาบูติคชั้นนําระดับโลก ที่ตั้ง

เรียงรายอยูบนถนนชองเชลิเช ตนแบบถนนราชดําเนิน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานถายรูปหนา พิพิธภัณฑลูฟร 

พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด  เกาแกที่สุด และใหญที่สุดแหงหนึ่ง

ของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง แตปจจุบันเปนสถานที่ที่จัด



 

แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวนมาก 

อิ ส ระท าน เลื อ ก ซื้ อ สิ น ค าแ ฟ ชั่ น ราค าถู ก ใ น  ร า น ค า ป ล อ ด ภ า ษ ี

(DutyFreeShop)อาทิ เชน เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเปา 

หลังจากนั้นนําทาน ลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) 

ไปตามแมน้ําแซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝงแมน้ํา เปนอีก

หนึ่งประสบการณที่นาประทับใจ โดยเรือจะลองผานมหาวิหารนอเตรอดาม

แ ห งป ารี ส  (Notre-dame de Paris) อ ายุ ก ว า  800ป  เป น ม ห าวิห าร

สถาปตยกรรมสไตลโกธิกที่งามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหลี่ยม

และยอดปลายแหล  มบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เปน

สถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่ 16กับพระนางมารี 

อังตัวเนตต และยังเปนจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย  

ค่ํา          บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Mercure 

Paris Roissy Charles De Gaulleหรือเทียบเทา 

วันที่สาม La Vallee Village Outlet-แกลลอเรียลาฟาแยตต      

  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู La 

Vallee Village Outlet แหลงชอปปงที่รวมรานคาแบรนดเนมดังมากมาย

กวา 70 ราน สัมผัสประสบการณการชอปปง ที่ครบครันดวยสินคาชั้นนํา

ต า ง ๆ  ม า ก ม า ย  เช น  CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, 

BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, 

BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, 

SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, 

GIVENCHY ฯลฯ  (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช

อปปง) นําทานเดินทางสู แกลลอเรียลาฟาแยตต หางสรรพสินคาชื่อดังของ

กรุงปารีส เปดกิจการในค.ศ.1894 ในยานโอเปราที่คนปารีสชอบเดินชอป

ปงกันมากที่สุด มีแฟชั่นโชวใหชมฟรีทุกๆสัปดาห แถมมีรานอาหารแบบ

บริการตนเองกับทิวทัศนที่สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปรา



 

ไดอยางชัดเจน หางสรรพสินคานี้มีสินคาหลายหลากยี่หอ และมีสิ่งของทุก

ประเภทไวลอตาลอใจนักชอปปงแบรนดดังๆ ใหเลือกสรรไดอยางครบครัน 

เชน Amani,Chanel,Parda,John Galliano เปนตน  

 ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Mercure Paris 

Rojssy Charles De Gaulle          หรือเทียบเทา 

วันที่สี ่ เมืองบรูจจ–ศาลาวาการเมือง–หอประชุมสงฆ–กรุงบรัสเซลส–อะตอมเมียม-

จัตุรัสกรองปลาซ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ

โรงแรม นําทานเดินทางเขาสู เมืองบรูจจ 

(Bruges) เมืองที่ไดรับเลือกใหเปนเมือง

มรดกโลกของยูเนสโกในป 2000 ของ

ประเทศเบลเยี่ยมที่ไดรับการบันทึกวาเปน

เมืองที่สวยงามมาก ที่ทางตอนเหนือของ

เมืองมีลํานํ้าที่ใชในการคมนาคมรอบๆ ได 

ทําใหบรูชเปนที่รูจักกันในชื่อ “เวนิสแหงยุโรปเหนือ” หลังจากนั้น นําทาน

เดินชมยานเมืองเกาบรูจจ ที่เต็มไปดวยสีสันแหงความเปนยุโรป ชมบาน

หลังคาทรงจั่วและ สนามหญาอันเขียวขจีบรรยากาศที่ทานสามารถพบเห็น

ไดทั่วเมือง นําทานชมปอมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม ศาลาวาการ 

(Town Hall) แบบโกธิค และหอประชุมสงฆ (Cloth Hall) ซึ่งมีหอระฆังสูง

ถึง 300 ฟุต (88 เมตร) นําทานชมโบสถพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of 

the Holy Blood)ซึ่งจะมีการแหพระธาตุขึ้นทุกปในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู

สรวงสวรรค 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู กรุง

บรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ เบลเยี่ยม บรัสเซลสเปรียบเสมือน

พิพิธภัณฑกลางแจง อาคารบานเรือนไดรับการอนุรักษไวจากรัฐบาล นํา

ทานไปถายรูปกับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปดซอมแซมดวย

งบกวา 27.5 ลานยูโร ก็พรอมที่จะรับนักทองเที่ยวจากทั่วทุกหนแหง ถือ

เปนสัญลักษณที่สําคัญแหงหนึ่ง ที่นักทองเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส 

ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบดวยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ 



 

ซึ่งเปรียบเสมือนอะตอม จํานวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยี่ยม หลังจาก

นั้นนําทานสู จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแหง

หนึ่งของยุโรป ไดรับการยกยองจากนักทองเที่ยวทั่วโลก หรือแมแตอารค

ดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริยฟลิปที่ 2 แหงสเปน, วิคเตอร ฮูโก และ

ชารลส โบเดอแลร สองนักเขียนชื่อดังยังกลาวถึง นําทานไปชม รูปปน

แมนเนเกนพิส รูปปนเจาหนูนอยที่โดงดัง อิสระใหทานเดินเลนชมเมือง

หรือเลือกซื้อสินคาของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตก

วา 172,000 ตันตอป และมีรานขายช็อคโกแลต กวา 2,000 ราน, ผาปก

ลูกไม หรือลิ้มลองวาฟเฟลของอรอยท่ีหาชิมไดไมยาก 

ค่าํ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Ramada 

Brussel Woluwe หรือเทียบเทา 

วันหา หมูบานกีธูรน–ลองเรือชมหมูบานกีธูรน-อัมสเตอรดัม  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานสู หมูบานกีธูรน 

(GIETHOORN) เมื่อพูดถึงประเทศเนเธอรแลนด ใครๆ ก็คงนึกถึงภาพ

กังหันลมเปนลําดับแรก แตเชื่อไหมวาประเทศกังหันลมแหงนี้ ยังมีหมูบาน

ชวนฝนสุดโรแมนติกอยาง “หมูบานกีธูรน” (GIETHOORN VILLAGE) 

แอบซอนอยู หมูบานที่ไมมีรถ ไมมีถนน ไมมีมลพิษ หรือความวุนวายใดๆ 

มีแตลําคลองน้ําใส เรือพายลํานอย มีคลองขนาดเล็กที่มีความยาวกวา  7.5 

กิโลเมตร แทรกตัวไปทั่วหมูบานมีสะพานไมทรงสวยเพื่อใชเปนทางเดิน

ติดตอกันภายในหมูบานกวา 180 สะพาน ชาวบานที่นี้ใชเรือเปนพาหนะ

ในการเดินทางสัญจรเทานั้น ไมเวนแมแตบุรุษไปรษณียก็ตองพายเรือสง

ไปรษณียเชนกัน เปนดั่งสวรรคสําหรับการพักผอนอยางแทจริง 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํา

ทานลองเรือชมหมูบานกธีรูน 

(GIETHOORN VILLAGE) หมูบานที่มีผูคน

อาศัยอยูราวๆ 2,600 คน สวนมากเปน

ชาวไรที่มีฐานะดี บานแตละหลังมีการ

ออกแบบ และตกแตงใหเปนกระทอมสไตลตะวันตกที่แสนนารักอบอุน 

กลายเปนเอกลักษณที่แสนมีเสนหของหมูบานกียฮรอน (GIETHOORN 



 

VILLAGE) จนทําใหไดรับการขนานนามวาเปนเวนิชแหงเนเธอรแลนด 

(the Venice of the Netherlands) ในป 1958 ภาพยนตรตลกชื่อดังของ  

Bert Haanstra อยาง Fanfare ไดใชหมูบานกียฮรอน (GIETHOORN 

VILLAGE) เปนโลเคชั่นหลักในการถายทํา และนั้นก็เสมือนกับเปนการ

เปดตัวที่ทําใหหมูบานไรถนนแหงนี้ กลายเปนที่รูจักในวงกวาง จนมี

นักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกพลัดกันมาเยี่ยมชมความสวยงามสุดโรแมน

ติกของหมูบานกียฮรอน (GIETHOORN VILLAGE) แหงนี้อยางไมขาด

สาย  

ค่าํ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Hyatt 

Amsterdam Airport หรือเทียบเทา 

วันที่หก  อัมสเตอรดมั-ลองเรอืหลงัคากระจก-จัตรุสัแดม-หมูบานกังหันลมซานสส

คันส-สนามบิน 

เชา บริการอาหารเช า  ณ  ห องอาห ารของ

โรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูใจกลาง

เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) เมืองหลวง

ของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าอัม

สเทล (Amstel) ซึ่งไดชื่อวามีลําคลองลดเลี้ยว

ไปรอบเมืองถึง 165 คลองดวยกัน เมืองนี้เริ่ม

กอต้ังประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปน

เมืองที่ใหญที่สุดของเนเธอรแลนด นําทานลองเรือหลังคากระจก เรือจะ

ลองไปตามลําคลองของเมือง ที่จะใหทานไดเห็นบานเรือนแบบชาวดัชตถูก

สรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเปนอาคารทรงแคบ ที่มี

ตะขออยูชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน เรือนแพที่อยู

ริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง หลังจากนั้นนําทานชม การสาธิตการ

เจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก อิสระใหทานเลือกซื้อหรือชมเพชร 

คุณภาพและราคาไมแพง  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํา

ทานเขาสูยานใจกลางเมืองอันเปนที่ตั้งของ 

จัตรุสัแดม (Dam Square) เขตยานใจกลาง

เมืองที่นักทองเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยว

ชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมต้ังอยูใจกลาง



 

จัตุรัส และถนนแหงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอรดัม 

จากนั้นนําทานเดินทางสูหมูบานวฒันธรรมฮอลแลนด ซานสสคนัส 

(Zaanse Schans) หมูบานอนุรักษกังหันลมเกาแก ท่ีตั้งอยูทางตอนเหนือ

ของประเทศ โดยหมูบานแหงนี้ถือวาเปนสถานที่ท่ีเก็บรวบรวม

ประวัติศาสตรของกังหันลมเอาไวเปนอยางดี ซึ่งจะไดพบกับความสวยงาม

อยางลงตัวของหมูบานที่สรางขึ้นสไตลบานไมแบบฮอลแลนด สัมผัส

บรรยากาศแบบชนบทท่ีสวยงาม ซึ่งประกอบไปดวยแมน้ํา ทุงหญา และ

การปศุสัตว ใหทานไดถายภาพเปนที่ระลึกกับกังหันลม จัดเปนหนึ่ง

สัญลักษณสําคัญของประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งกังหันของประเทศนี้ไดมี

การใชประโยชนเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในดานการผันน้ํา วิดน้ํา ระบาย

น้ําเพื่อเอาดินในทะเลมาใชใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ จากนั้นชมการ

สาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใสในชีวิตประจําวันในงาน

อาชีพตางๆพรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของท่ีระลึก  สมควรแกเวลานําทาน

เดินทางสูสนามบิน 

21.50 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอ

มิเรตส เที่ยวบินที่  EK 150          (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบิน) 

วันทีเ่จ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ                         

06.30 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

09.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน

ที่ EK 372  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

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

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทาง

อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ทีไ่มสามารถคาดการณ

ลวงหนา 
 



 

อัตราคาบริการ  

 

 

กรุณาอานรายละเอยีดโปรแกรมทวัรและรายละเอยีดตางๆ

ของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมือ่ทานทาํการซือ้งโปรแกรมทวัรแลวทางบรษิัท

ถอืวาทาน 

รบัทราบและยอมรับในเงือ่นไขตางๆของบรษิทั 
 

อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอ

มิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ใน

การยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขาพักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงาน

นิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานท่ี และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวและมัคคุเทศกทองถิ่นคอยดูแลอํานวย

ความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

กําหนดการเดนิทาง 

ราคา เด็ก อายุต่าํ

กวา 12 ป 

 (ไมใชเตียง) 

พัก

เดี่ยว 

กนัยายน 

2561 

12-18 ก.ย.  

25 ก.ย.-1 ต.ค. 2561 
40,900 38,900 10,000 

ตุลาคม 

2561 

12-18 / 13-19 

24-30 ต.ค. 2561 
40,900 38,900 10,000 



 

อัตรานี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอ

หนึ่งคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคา

เครื่องดื่มในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน 3,500 / ทาน ทางสถานทูตจะไมคืน

เงินคาธรรมเนียมทุกกรณ ี 

 คนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท  พรอมชําระคาวี

ซา และสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการ

เดินทางโดยอัตโนมัต ิ

4. หากทานที่ตองการออกตั๋ วโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกคาอยู

ตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอน

ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวร

ทั้งหมด 

5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 14 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคา

คาทัวรทั้งหมด 



 

6. กรณี เจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจาก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้น

จริง 

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋ว

เครื่องบินหรือคาต๋ัวเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 

ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ

ของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใช

บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ

บริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดย

ทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปน

ผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองสามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยาง

รวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG 

ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิ

ประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมี

การจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ

โรงแรม  



 

เอกสารเบือ้งตนในการขอยืน่วซีาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสาร

และขั้นตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

ได โปรดสอบถามกบัเจาหนาที่อีกครัง้เพื่อความถกูตองในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซา) 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมี

พาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไป

แสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา  

2. รูปถายสีขนาด 3.5 ×4.5 ซม. (แบบหนาใหญ) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสี

ขาวเทานั้นและมีอายุไมเกิน 6 เดือน) รูปถายตองเห็นใบหู และ เปดหนาผาก 

ใหเห็นคิ้ว ชัดเจนเทานั้น หามใสคอนแทคเลนส(สายตา) และเครื่องประดับทุก

ชนิดในรูปถาย 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / 

สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)   

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น 

โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ 

และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน

ตามปกติหลังครบกําหนด  

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไม

เกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัท

ฯยอนหลัง 6 เดือน  

6. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจําหรือออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวัน

ปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 

6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจาย

ในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสู

ภูมิลําเนา **สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**  

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทาง

ทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีก

หนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของ

ทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย  

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา 

(ตัวจริง) เทานั้น  



 

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหนึ่ง 

จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดง

ความจํานงคในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการ

อําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพี่นอง,สถานที่เกิด และ

จํานวนบุตรของผูเดินทาง  

11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขา

ประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา 

สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารอง

ใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ

บางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความ

สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง

บริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซาของทาน 

เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

13.     การยื่นวีซานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอน

เทานั้น และชําระคาวีซา 3,500 ถึงสามารถ  ดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซาได 

 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีาเปนภาษาองักฤษเทานัน้ และทางบรษิทัไมมี

นโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากทานตองการใหทางเราดําเนนิการแปลเอกสารให มคีาใชจายเพิ่มเตมิ

ฉบบัละ 500 บาท ** 

 


