
 

 

 

 

ฝรัง่เศส เบลเยยีม เนเธอรแลนด 8 วัน 

ปารสี – บรจูจ – เกนท – บรสัเซลส – รอตเทอดาม 

อมัสเตอรดมั – กรีธฮอรน – ลซิเซ – ซานนสคนัส 
 

 
 

พเิศษ!! ลองเรอืชมววิเมอืงกรีธฮอรน 

Hub 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– ดูไบ  

17.30 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) 

เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 

21.05 น.        ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอ

มิเรตส เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง ดูไบ  - ปารีส 

00.50 น.     แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  

04.05 น. ออกเดินทางสูกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK71 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

09.25 น.   เดินทางถึงปารีส ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองกอนจะออกเดินทางเขาสูตัวเมืองปารีส 

เพื่อชมเมืองสําคัญและศูนยกลางยุโรปตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 จนถึงปจจุบัน 

แนนอนวามาถึงปารีสแลวก็ตองไมพลาดที่จะไปแวะถายรูปกับสัญลักษณ

คูบานคูเมือง หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง 324 เมตรแหงนี้เคยไดชื่อวาเปน

สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในโลกมาแลวในชวงป 1889-1930 และที่ไมไกลจากหอไอ

เฟลนี้เองก็เปนที่ตั้งของ ประตูชัยอารคเดอทรียงฟ (Are de Triomphe) อนุสรณ

สถานแหงชัยชนะขนาดใหญแหงนี้ตั้งอยูใจกลาง จัตุรัสชารล เดอ โกล (Place 

Charles de Gaulle) จุดเริ่มตนของถนน 12 สายสําคัญของปารีส ซึ่งรวมถึง ถนน

ชองเซลิเซ (Champs-Elysees) ถนนที่นักชอปปงทุกคนตองรูจักดี เพราะตลอด

ความยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรียงรายไปดวยรานคามากมาย เต็มไปดวยแบรนดชั้น

นําใหไดเลือกชอปกันอยางเต็มที่ เพราะหนึ่งในจุดเดนของปารีสก็ตองบอกวาเปน

แหลงชอปปงชั้นนํานี่เอง 

 

   

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 เที่ยวชมเมืองปารีส นําทานถายภาพบริเวณ พิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre Museum) 

ซึ่งภายในไดเก็บผลงานศิลปะเอาไวมากกวา 380,000 ชิ้นเลยทีเดียว และตองไม

พลาดถายรูปเช็คอินกับพีระมิดแกวขนาดใหญที่ถือเปนหนึ่งในการออกแบบอยางเก

ไก นําทุกทานชอปปงสินคา Duty Free ที่ราน เบนลกัซ (Benlux) รานคาที่มากมาย

ดวยสินคาชั้นนําจากแบรนดดัง ในราคาปลอดภาษี  ไมวาจะเปนน้ํ าหอม 

เครื่องสําอาง นาฬิกา เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย ไมวาจะเปน Armani, 

Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนดใหเลือกซื้อ ริมฝงแมน้ําเซน

ของปารีสยังเปนที่ตั้งของอีกหนึ่งแลนดมารกสําคญั มหาวหิารนอ็ทเทอดาม (Notre-

Dame de Paris) มหาวิหารของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกอายุเกือบ 700 ป

นี้ เปนหนึ่งในโบสถที่ใหญที่สุดและเปนที่รูจักมากที่สุดในโลก ตัวโบสถไดถูก

ออกแบบในศิลปะสไตลโกธิค ตกแตงดวยกระจกสีที่เขากันไดอยางลงตัว     

        เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นําทานเขาสูที่พัก ณ Mercure Orly Paris Rungis หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม ปารีส – เซอรริส – La Vallee Village Outlet – ปารีส 

เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางไปยังเมือง เซอรริส (Serris) เพื่อ

ไปชอปปงกันให เต็มที่ที่  La Vallee Village 

Outlet เอาทเลทกลางแจงที่อัดแนนไปดวย

สินคาและแบรนดคุณภาพจากทั่วโลกกวา 110 

แบรนด CELINE, KENZO, LONGCHAMP, 

POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS 

GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN 

KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & 

GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ แถมเปนเอาทเลทที่อยูหางจากปารีสเพียงแค 30 

นาที และราคาโปรโมชั่นที่รับรองวาถูกใจขาชอปทั้งหลายแนนอน   

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน 

 จากนั้นก็ไดเดินทางกลับมายังกรุงปารีส เพื่อชอปปงกันตอที่อีกแหลงชอปปงที่เรา

ไมพลาดแวะไปก็คือ "แกลลอรี ่ลาฟาแยตต" (Galeries Lafayette) หางสรรพสินคา

ขนาดใหญชื่อดังใจกลางกรุงปารีส โดยทั้ง 9 ชั้นน้ันแนนขนัดไปดวยสินคาแบรนด

ตางๆ ไมวาจะเปนแบรนดไหน สัญชาติอะไรก็สามารถหาซื้อไดที่หางแกลลอรี่ 

ลาฟาแยตตนี้ แถมยังสามารถทํา Tax Refund ไดที่หางนี้ไดเลยดวยสะดวกมาก 



 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นําทานเขาสูที่พัก Mercure Orly Paris Rungis หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สี่  ปารีส – บรูจจ – เกนท - Oudenaarde 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางออกจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มุงหนาไป

ยัง ประเทศเบลเยยีม โดยจุดหมายของเราอยูที่ เมืองบ

รูจจ (Brugge) บรูจจเปนเมืองเล็กริมทะเลสาบที่มีทรง

เปนเหมือนรูปไขขนาดประมาณ 138 กวาตาราง

กิโลเมตร โดยรอบเมืองจะมากดวยลําคลองนอยใหญ

ที่ซอกซอนอยูทั่วเมือง ทําใหไดชื่อวาเปนเมืองแหง

สายน้ําและเมืองแหงอาคารสวยร่ํารวยโบสถวิหาร

ดังเชนที่ใครๆ พากันมอบสมญานามใหกับบรูจจวา “เวนิสแหงยุโรปเหนือ” เพราะ

บรรยากาศโดยรวมนั้นใชเลย ทําใหกิจกรรมที่ไมควรพลาดคือการลองเรือชมวิว

สวยๆ ของเมืองบรูจจ แนะนําเลย!!!  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เที่ยวชมบรรยากาศสวยๆ ของเมืองบรูจจ 

พรอมชมแลนดมารกเดนๆ ของเมืองไมวาจะ

เปน มารเก็ต สแควร (Market Square) ยาน

ใจกลางเมืองบรูจจเหมาะทั้งจะเดินเที่ยว นั่ง

รถมาหรือนั่งเรือชมคลองที่มีอยูมากมาย

หลายสาย มีอาคาร สถาปตยกรรมแบบโกธิก 

บารอก เรเนซองสปะปนกันอยูละลานตาบอก

ไดเพียงสั้นๆ วาสวยงามมาก เมื่อมาถึงบรูจจสิ่งที่นักทองเที่ยวไมควรพลาดคือการ

ลองชิมช็อกโกแลตและวาฟเฟลที่ถือวาเปนขนมขึ้นชื่อของเบลเยียม รวมถึงขนม

อื่นๆ อีกหลายชนิดที่หากไดเดินผานหนารานนอยนักจะไมอยากแวะซื้อชิม สําหรับ 

ช็อกโกแลต เบลเยียมเปนประเทศที่จําหนายช็อกโกแลตมากที่สุดในโลก ในบรูจจ

เราจะเห็นไดวามีรานขายช็อกโกแลตอยูมากเกือบ 50 ราน แตละรานก็มีสูตรลับ

ความอรอยและการตกแตงรานที่ตางกันออกไป ใหเลือกซื้อเลือกชิมกันตามชอบ 

ออกเดินทางตอไปยังเมือง เกนท (Ghent) หนึ่งในเมืองใหญของเบลเยียม ที่ยัง

อนุรักษอาคารบานเรือนเกาแกเอาไว สวยงามดวยสถาปตยกรรมจากยุคกลาง และ

โบสถเกาแก เราจะไดเห็นปราสาทเกาแกขนาดใหญที่มีมาตั้งแตยุคกลาง ปราสาทก

ราเวนสตีน (Gravensteen) ที่เคยเปนทั้งที่อยูอาศัยของขุนนาง ศาลาวาการ และ

คุก ปจจุบันไดถูกบูรณะและใหนักทองเที่ยวไดเขาชมภายใน และที่ใจกลางเมือง

เกาเกนทเราจะไดเห็น โบสถเซนตนิโคลัส (St. Nicholas’s Church) โบสถขนาด



 

ใหญอลังการและมากดวยประวัติศาสตรสําคัญ โบสถเซนตนิโคลัสนี้มีอายุกวา 700 

ป สวยสงาดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิค มาที่เมืองเกนทก็ตองมาชมโบสถนิโคลัสนี่

ละ จากโบสถเซนตนิโคลัส เดินไปอีกนิดก็จะเจอกับหอคอยสูงใหญของ มหาวิหาร

เซนตบาโว (St. Bavo’s Cathedral) โบสถโบราณที่สามารถยอนประวัติไปไดกวา 

1,000 ป แตยังงดงามดวยการตกแตงและออกแบบในศิลปะสไตลโกธิค ถือเปนอีก

หนึ่งจุดเช็คอินเมืองเกนทที่ไมควรพลาด 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

นําทานเขาสูที่พัก ณ Leopold Oudenarde หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา  Oudenaarde – บรัสเซลส – รอตเทอดาม – อัมสเตอรดัม - Lelystad 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางดวยรถโคชสู เมือง บรัสเซลส  

(Brussels) ศูนยกลางการบริหารและพัฒนา

ประเทศ โดยเฉพาะการเปนที่ตั้งของหนวยงาน

ราชการ องคกรระหวางประเทศ และเปนศูนย

รวมสถานที่ทองเที่ยวเกาแกจนถึงใหมรวมสมัย 

จะเดินเทาชมพิพิธภัณฑก็มีมากมายชมวันเดียว

ไมมีหมด ถาเปนแหลงชอปปงก็ยิ่งไมตองขยาย

ความเพราะมีมากทั้งตลาดจนถึงหางสรรพสินคา

ชื่อดัง แตมาถึงเบลเยียมก็ตองแวะไปชมจัตุรัสที่

ไดชื่อวา สวยที่สุดในโลก จัตุรัสกรองด ปลาซ 

(Grong Plas) ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดก

โลกโดยยูเนสโกเมื่อป 1983 แตสรางมาตั้งแต

ศตวรรษที่  15 ลอมดวยบรรดาอาคารเกาที่

ออกแบบสรางตามแบบสถาปตยกรรมบารอก 

โกธิกและนีโอโกธิก ซึ่งสวนใหญลวนเปนอาคารสิ่งกอสรางที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตรของประเทศ ครึกครื้นเพราะมีรานคา รานอาหาร โรงแรมที่พัก ศิลปน

วาดภาพ กลางลานจัดเปนเหมือนตลาดขายตนไมดอกไม ทามกลางความสวยงาม

ของอาคารตางๆ รอบจัตุรัสกรองด ปลาซแลว ศาลาวาการกรงุบรสัเซลส (Brussels 

Town Hall) ยังเปนอีกสิ่งกอสรางหนึ่งประจําเมืองที่สวยงามโดดเดนและนาสนใจ 

ตัวอาคารก็วาสวยแลวจากการตกแตงอยางละเอียดใหทุกมุมประดับประดาตัวรูปปน

นักบุญทั้งหลาย เชื่อวาใครก็ตามที่ไดไปเที่ยวบรัสเซลลสโดยเฉพาะในยานจัตุรัส

กรองด ปลาซเปนตองพากันไปชม แมนเนเกน พิส (Manneken Pis) รูปหลอเด็ก

นอยเปลือยกายสูงเพียงประมาณ 60 เซนติเมตรที่ดังระเบิดไปทั่วโลกดวย



 

เอกลักษณที่ไมเหมือนใครเพราะเจาเด็กคนนี้อยูในอิริยาบทที่กําลังยืนฉี่ชวนใหอม

ยิ้มดวยความนาเอ็นดูเมื่อไดพบเห็น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 แลวก็ไดเวลาตองโบกมือลาเมืองบรัสเซลส เพื่อไปเที่ยวกันตอที่เมือง รอตเทอดาม 

(Rottedam) ประเทศเนเธอรแลนด เมืองทาที่ใหญที่สุดอีกแหงหนึ่งของโลกและ

เปนจุดเทียบทาของเรือขนสงสินคาระหวางประเทศ ทําใหเมืองรอตเทอดามมีความ

ทันสมัยและมากดวยอาคารสวยแปลกตา และเราก็ไมพลาดที่จะไปเที่ยวชมและ

เช็คอินทั้ง สถานีเซ็นทรัล (Centraal Station) ศูนยกลางการคมนาคมของเมือง

รอตเทอดาม พรอมทั้งออกแบบอาคารใหดูสวยทันสมัยทีเดียว ตลาดรอตเทอดาม 

(De Markthal) ตลาดกลางเมืองที่มากมายดวยสินคาและอาหารหลายชนิด จุดเดน

ของตลาดแหงนี้คือหลังคาที่สรางขึ้นครอบตลาด ใหผูคนไดมาเลือกซื้อไมวาสภาพ

อากาศจะเปนอยางไร และเมื่อตกเย็นที่เพดานจะมีการเลนแสงสีตางๆ สวยงามอลัง

มาก  

 แลวก็ไดเวลาเดินทางตอไปยังเมือง อัมสเตอรดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของ

ประเทศเนเธอรแลนด   

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเขาสูที่พัก ณ Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก Lelystad – กีรธฮอรน – อัมสเตอรดัม – ลองเรือกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร 

Gassan - Lelystad 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นั่งรถโคชไปยังเมืองแหงคลอง กีรธฮอรน (Giethoorn) เมืองที่ไมมีรถราใหเห็น จะ

มีก็แตเรือภายในเมืองเทานั้น เมืองนี้ไมมีถนนใหรถแลนไปมา เพราะเมืองทั้งเมือง

จะมีแตแมน้ําลําคลองซอกซอนไปในตรอกซอย เสนหของเมืองนี้คือไมวาเราจะไป

ไหนมาไหนก็ตองไปดวยเรือ นอกเหนือจากเรือก็จะมีจักรยาน แตนั่งเรือชมคลองน่ี

แหละเหมาะกับการเที่ยวกีรธฮอรนที่สุดแลว ทุกวันนี้มีนักทองเที่ยวเดินทางไป

ยังกีรธฮอรนมากอยูเหมือนกันและก็มักจะนั่งเรือสวนกันไปมาในคลองเมื่อยามเที่ยว

ชมเมือง ลองเรือชมคลองทามกลางแนวทิวทัศนสองขางทางที่เปนสนามหญา สวน 

อาคารบานเรือน รานคา รานกาแฟ พิพิธภัณฑ เรือจะพาเราฝาสายน้ําในคลองให

ไดสัมผัสสายลมเย็นที่สวนมาเบาๆ ใหพอชื่นใจ ลอดใตสะพานไมกวา 180 แหงที่

สรางไวสําหรับเดินขามสองฝงคลอง  

 



 

   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 เดินทางกลับสูเมือง อัมสเตอรดัม เมืองสวยที่ตั้งอยูริม “แมน้ําอัมสเตล” (Amstel 

River) อัมสเตอรดัมนาจะเปนเมืองหลวงแหงเดียวในโลกที่ไดรับฉายาเปน “เมือง

หลวงแหงจักรยาน” เพราะประชากรในอัมสเตอรดัมใชจักรยานเปนพาหนะ

ประจําตัว ซอกซอยทั่วอัมสเตอรดัมมีของดีเต็มไปหมด ทั้งรานสินคาที่ระลึก ราน

กาแฟเกๆ พิพิธภัณฑ หรือแวะนั่งเลนในสวนสาธารณะก็ยิ่งเพลินจนอาจจะลืมเวลา

ไปเลย นําทุกทาน ลองเรือกระจก ลองไปตามแมน้ําไรนเพื่อไดชมเมืองในอีกมุม 

เห็นยานไชนาทาวน ผานยานชุมชนชาวยิวที่เคยอพยพมาจากทั่วยุโรปแลวมาตั้ง

รกรากในยุคกลาง หนึ่งในความสามารถที่โดดเดนของชาวยิวในเนเธอรแลนดคือ

การเปนชางเจียระไนเพชร  และถึงขั้นชาวยิวหลายรายเปดรานเพชรเปนของ

ตัวเองซึ่งมีรานหนึ่งที่เราอยากนําเสนอ เขาชม โรงงานเจียระไนเพชร GASSAN 

รานจําหนายและโรงงานผลิตเพชรซึ่งเปนกิจการของชาวเนเธอรแลนดที่ดําเนิน

กิจการมานานถึง 71 ปแลว นี่คือแหลงเจียระไนเพชรระดับโลกที่ควรคาใหแวะชม

มาก ความพิเศษของกัสซันคือไมไดเปนแครานจําหนายเพชรเทานั้น แตจะเปด

พื้นที่ใหชมและเรียนรูวิธีการคัดสรรเพชร รวมทั้งไดชมการเจียระไนโดยชางฝมือ

ดวย นอกจากนี้ภายในโรงงานยังมีพื้นที่ของพิพิธภัณฑเล็กๆ ที่จัดแสดงภาพเกา 

เสื้อกีฬาและลายเซ็นของเหลานักฟุตบอลชื่อดังทีมชาติเนเธอรแลนดและบรรดา

โคชที่มีสายสัมพันธอันดีกับเจาของโรงงานเพชรกัซซันแหงนี ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเขาสูที่พัก ณ Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เจ็ด  อัมสเตอรดัม – หมูบานกังหัน ซานนสคันส – อัมสเตอรดัม (สนามบิน) 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นก็เดินทางไปยัง หมูบาน

กังหันลม ซานสสคันส (Zaanse Schans) ที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของอัมสเตอรดัม 

ที่นี่เราจะไดเห็นบานไมสไตลฮอลแลนดแทๆ กังหันลมเกาแกที่บางตัวยังคงทํางาน

ไดเปนปกติ ไดสัมผัสบรรยากาศชนบทของชาวเนเธอรแลนด ภายในหมูบานยังมี 

พิพิธภัณฑซานส (Zaans Museum) ซึ่งภายในนอกจากการจัดแสดงวิธีชีวิตของ

ชาวดัตชแลว ก็มีการสาธิตวิธีการทํารองเทาไมและการทําชีสใหชมดวย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม นอกจากจะ

สําคัญดวยการเปนเมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนดแลว ยังไดขึ้นทะเบียนเปน

มรดกโลกที่มากทั้งดวยประวัติศาสตรและสถานที่ทองเที่ยวมากมายโดยเฉพาะที่ 

จัตุรัสดัม (Dam Square) ที่เปรียบไดกับใจกลางเมืองอัมสเตอรดัม เปนสถานที่

สําคัญในประวัติศาสตร ที่กลางจัตุรัสจะมีอนุสาวรียแหงชาติ ที่ระลึกแหงผูเสียชีวิต

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งอยู   



 

 

   

  

  

 

ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 

21.50 น. ออกเดินทางสู เมืองดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK150 แวะเปลีย่น

เครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.30 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.40 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเทีย่วบินที ่EK372  

(บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่องบิน) 

18.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภ์าพพรอมความประทับใจ 

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

อตัราคาบรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 

พักเดี่ยว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 

 

 

วนัเดนิทาง ราคา 

กนัยายน 
13-20 ก.ย. 

26 ก.ย.-3 ต.ค. 

42,900 ตลุาคม 10-17 / 17-24 ต.ค. 

พฤศจกิายน 27 พ.ย.-4 ธ.ค. / 29 พ.ย.-6 ธ.ค. 

ตลุาคม 21-28 ต.ค. 43,900 

New Year Festival 

2019 

26 ธ.ค.-2 ม.ค. / 27 ธ.ค.-3 ม.ค. 

29 ธ.ค.-5 ม.ค.  

52,900 



 

 อัตรานี้รวม 

✓ คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

✓ คาที่พักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 

✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม 

✗ คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกนทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุก

กรณ ี

✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป

เหมาหรือตัดกรุปเทานั้น) 

✗ คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน 

✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มใน

หองพัก 

✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  

✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นต่ํา 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน) 

  

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาทพรอมคาวีซา (หลังจองภายใน 

3 วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 

2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัต ิ

  

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําท้ังหมด 

2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 



 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และ

ทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 

หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุก

กรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ

ชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ได

ระบุไวโดยทั้งหมด 

เอกสารทีต่องใชในการยืน่วซีา 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรต

เลม 

เกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอ

การอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 

จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมีอายุไมเกิน 6 เดือน) 

3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  

   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  

3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  

3.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 

    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ

ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลา

งาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 

5. กรณีเปนเจาของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบ

เสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 



 

6. หลักฐานทางการเงิน  

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรพัย ยอนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปจจุบันในวันที่ยื่นวีซา) 

ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมาเสมอ และมีจํานวนไมตากวา 6 หลัก เพื่อแสดงให

เห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะ

ใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมอกลับสูภูมลิําเนา  

หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานั้น (ใน

กรณทีี่ผูอื่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลกัฐานเชือ่มโยงความสัมพันธพรอมยืน่เอกสาร

ฉบับแปลภาษาอังกฤษ) 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 

นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง 

ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และ

เหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  

จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานน  

9. กรณีที่เด็กอายุตากวา 20 ป  

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 

- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที่ทานอยู  (เปน

ภาษาอังกฤษ) 

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 

- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย 

และ ภาษาอังกฤษ 

9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 

- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 



 

** หมายเหต!ุ!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวี

ซาใหกับบุตร ** 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม

เชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ได

ชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หาก

สถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย

ความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร

ขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง

สถานทูตเพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแต

ละประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทานั้นถึงสามารถดําเนิน

ขั้นตอนการยนวีซาได 

** ทางบรษิัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจาย

เพิ่มเติมใบละ 500 บาท ** 

 


