
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 

ออกเดินทางวันที ่

คณะพิเศษมเีพยีงคณะเดียวเทานั้น  19-25 กนัยายน 2561 
( กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซา) 



 

 
 

วันที่1       ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
21.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศชั้น 4  
เคารเตอรสายการบินไทย(เคาเตอร A – B) พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตร

ที่นั่งบนเครื่อง 

23.45 น. ออกเดินทางสูเมืองแฟรงคเฟรต โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 920 

วันที่2       แฟรงคเฟรต – โคโลจญน – มหาวิหารแหงโคโลญจน – ไนเมเกน 

06.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติ แฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการตรวจคนเขา 
เมือง และดานศุลกากรเรียบรอยแลว

หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรแลว นําทานชมเมือง “แฟรงค

เฟรต” เปนเมืองที่มีประวัติตอเนื่องอัน

ยาวหลายศตวรรษ เคยเปนสถานที่ ซึ่ ง

กษัตริยและจักรพรรดิหลายพระองคเคยใช

ประกอบพิ ธี ราชาภิ เษก ผานชม สถานี

รถไฟแฟรงคเฟรต ซึ่งถือไดวาเปนสถานี

รถไฟตนแบบของสถานีรถไฟหัวลําโพงครั้ง

เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท ี5  ชมจัตุรัสโรเมอร ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็

คือ ศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสูเมืองโคโลจญน นําทานเขาชมภายใน “มหาวิหารแหงโคโลญจน” สัญลักษณ

แหงเมืองโคโลญจน เปนมหาวิหารสไตล

โกธิกดังเดิมขนานแท สรางในป 1248 ใช

เวลาสรางยาวนานมาราธอน 632 ป จากนั้น

เดินเที่ยวชมเมืองโคโลญจน พรอมชอปปง

สินคาพื้นเมือง ,ของที่ระลึก ตลอดจนสินคา

แ บ รน ด เน ม ชื่ อ ดั ง น า น า ช นิ ด บ น ถ น น 

Walking Street รอบมหาวิหาร นําทานออก

เดินทางสูประเทศเยอรมัน สู “เมืองดุสเซ



 
ลดอรฟ”  นอกเหนือจากประวัติศาสตรนับแตยุคสมัยป  1100, เมืองหลวงแหง North Rhine-

Westphalia แหงนี้ ยังเปนศูนยรวมการคา และเมืองแฟชั่นของเยอรมัน 
ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารจากนั้นนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก   

พักที่ :       Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent                                               หรือระดับ

ใกลเคยีง   

 

วันที่3      ไนเมเกน - อัมสเตอรดัม - ลองเรือหลงัคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร  
                จัตุรัสดามสแคว - กรุงบรัสเซลส -  อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองดปลาซ - 

แมเนเกนพิส 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  

นําคณะเดินทางสู “กรุงอัมสเตอรดัม” ตั้งอยูริมฝงแมน้ําอัมสเทล (Amstel) เริ่มกอตั้งประมาณ

คริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมือง  ที่ใหญที่สุดของเนเธอรแลนด มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 

742,000 คนชมสภาพเมืองที่มีคลอง

เล็กคลองนอยตัดไปมาทั่วเมืองอยาง

เปนระเบียบกวา100สาย“ใหคณะ

ได เพ ลิ ด เพ ลิ น กั บ การล อ งเรือ

หลังคากระจก” เรือจะลองไปตาม

ลําคลองของเมืองที่จะใหทานไดเห็น

บานเรือนแบบชาวดัชตที่สรางมาตั้งแต

ศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว 

จะเปนอาคารทรงแคบที่มีตะขออยูชั้น

บนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบานระหวางเสนทางลองเรือผานบานเรือนแพที่อยูริมคลองที่มีอยู

มากถึง 2,500 หลัง แลวไปชมเขตที่เมืองที่ เกาแกที่สุดของกรุงอัมสเตอรดัมนําคณะเขาชม “สถาบัน

เจียระไนเพชร Coster Diamond” อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอรแลนดไดรับการยกยอง

วาดีที่สุดแหงหนึ่งของโลก ชมขั้นตอน การคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผูชํานาญตลอดจน

ขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเปนอัญมณีที่มีคาที่สุดสําหรับทานที่ตองการ

เปนเจาของอัญมณีล้ําคา  เลือกซื้อตามชอบใจพรอมใบการันตี Certificate 

จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียง มีเวลาใหทานไดเลือกซื้อสินคา ภายในรานที่ทําดวย

ไมเปนของที่ระลึกตางๆ เชนพวงกุญแจ, รองเทาไม, ภาพวาด, ของที่ระลึก 

ฯลฯ นําคณะเดินทางเขาสู “ดามสสแควร” จัตุรัสใหญใจกลางกรุง



 
อัมสเตอรดัม อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมบรรยากาศอันโรแมนติกกับอาคารตางๆในสไตลยุโรป พรอมเลือก

ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําคณะออกเดินทางเขาสู “กรุงบรัสเซลส” เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ระหวางการเดินทางให

ทานไดสัมผัสวิวทิวทัศนที่สวยงามในบรรยากาศอันเปนชนบทและทางหลวงแผนดินที่ไดรับการยกยองวามี

ความปลอดภัยที่สุดและดีที่สุดในยุโรป นําคณะชมความสวยงามของ “กรุงบรัสเซลส” เมืองหลวง

ของประเทศเบลเยี่ยมและยังเปน 1 ใน 3 ของ กลุมประเทศเบเนลักซ สถานที่ตั้งขององคการนาโต และ

องคการสําคัญๆ อีกหลายองคการ ผานชมอาคารบานเรือนตางๆอาคารที่ทําการของบริษัทชั้นนําของยุโรป

นําทานชมประติมากรรม “อะโตเมี่ยม” สัญลักษณของการรวมตัวครั้งแรกของกลุมประเทศยุโรปเมื่อ

ป ค.ศ.1959 เขาสูเขตเมืองเกาภายในบ  ริเวณ “จตุรัสกรองดปลาซ” สัมผัสกับบรรยากาศลานกวาง

ซึ่งลอมรอบทั้งสี่ดานดวยตึกโบราณแตละตึกลวนมีลวดลายปูนวิจิตรแตมทองเปนอาคารสไตลบาร็อก ทั้ง

ศาลาวาการเมือง ,พิพิธภัณฑประจําเมือง, อาคารของสมาคมอาชีพตาง ฯลฯ ซึ่งจะทําสัญลักษณไวบนจั่ว

หรือเหนือประตูเปนลัญลักษณเฉพาะของตัวเอง นําคณะชมสัญลักษณที่สําคัญประจําเมือง “เจาหนูยืน

ฉี่” หรือ “แมเนเกนพิส” ฝมือของ “เจอโรม ดูเกสนอย” ที่สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1619 หรือ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ ลายการตูนแต็ง แต็ง ซึ่งเปนตัวการ  ตูนที่ไดรับความนิยมในยุโรป  
อิสระกับอาหารมื้อค่าํตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปงของทุกทาน 

พักที่ :     Leonardo Hotel Wavre                                                             หรือระดับใกลเคยีง      

วันที่4      กรุงบรัสเซลส – ปารีส - ยานมองมารต - มหาวิหารซาเคร-เกอร – 

ลองเรือ 
เชา บริการอาหารมื้อเชาณหองอาหารของโรงแรมที่พัก  

นําคณะออกเดินทางเขาสู “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูบนแมน้ําแซนน 

บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควน อีล-เดอ-ฟรองซ จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2,000 

ป ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหงหนึ่งของโลก และดวย

อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมือง

ที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโลก ระหวางการ

เดินทางชม วิวทิ วทัศน อันสวยงาม ของ

หมูบานทางชนบทของฝรั่งเศสนําคณะออก

เดินทางเขาสู “มหานครปารีส” เมือง

หลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูบนแมน้ํา

แซนน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส

บนใจกลางแควน อีล-เดอ-ฟรองซ จากการ

ตั้งถิ่นฐานมากวา 2,000 ป  ปจจุบันกรุง



 
ปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหงหนึ่งของโลก และดวยอิทธิพลของ

การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญ

ที่สุดแหงหนึ่งของโลก ระหวางการเดินทางชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของหมูบานทางชนบทของฝรั่งเศส นํา

คณะเดินทางเขาสู “ยานมองมารต” (Montmarte) เปนเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีส

และเปนจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเคร-เกอร” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือ

วิหารพระหฤทัย  ที่สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณสถานที่อุทิศแดชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย 

ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโรมัน - ไบเซนไทน Roman-Byzantine สีขาวสวยเดนเปนสงาบนเนิน เขา

มองมารต นําทานชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกลาววา เนินเขามองมารตเปนเนินแหง

ประวัติศาสตร และ เนินแหงความฝน ของบรรดาศิลปนทั้งหลาย ณ ที่แหงนี้คือ ที่นัดพบของศิลปนมาต้ังแต

ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะไดมี การสรางสรรคจากที่นี่เปนจํานวนมาก อิสระใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับ

บรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยานมองมารตตลอดสองขางทางจะเต็มไปดวยรานกาแฟสไตลปารีเซียง 

อิสระใหทานไดเดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกตางๆ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทาน “ลองเรือชมแมน้ําแซนน” พรอมชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝงของแมน้ําแซนน 

โบราณสถานและอาคารที่ เกาแกสรางดวย

ศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษ

และสรางภาพใหปารีสโดดเดนเปนมหานครที่

งดงามแหงหนึ่งของโลก อาทิเชน หอไอเฟล , 

พิพิธภัณฑลูฟร , ศาลาวาการ โอเต็ล เดอ 

วิลส ,เกาะเซ็นตหลุยส ,โบสถนอรทเตรอ

ดาม , พิพิธภัณฑออรเซย , แซงวาลี้ด , 
พระราชวังบูรบ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร

ที่ 3 ฯลฯ 
ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :      Best Western CDG Airport Hotel                                                   

หรือระดับใกลเคียง            

วันที่5      ปารีส - City Tour - Duty Free - ชอปปงแบรนด

เนม – หางลาฟาแยต  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

 นําทาน ผานชม“ พิพิธภัณฑลูฟร ” ซึ่งตั้งอยูบนฝงขวาของ

แมน้ําแซนนสรางในคริสตศตวรรษที่12เดิมเปนที่ตั้งปอมปราการและ

เปนพระราชวังที่ประทับของกษัตริยฝรั่งเศสหลายพระองค ดานหนามี



 
สัญลักษณเปนปรามิดแกวภายในเปนที่สะสมงานศิลปะตั้งแตพระเจาฟรังซัวรที่  2 ชมลานประวัติศาสตร 

“ จัตุรัสคองคอรด” Place de la Concorde ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูก

ตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนนแหงแฟชั่น“ ชองเอลิเซ ” (Champs-

Elysees) ที่มี ความยาวกวา 2 กิโลเมตรที่รมรื่นไปดวยตนเมเปลตลอดสองขางทางและถือวาเปนถนนที่ติด

อันดับสวยที่สุดในโลก ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลักษณแหงชัยชนะที่จักรพรรดินโป

เลียนใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1805 

เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปปง 

บาย นําทานออกเดินทางชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ชอปปงสินคาตามรสนิยม

แบรนดชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ําหอม กระเปา เครื่องสําอาง จากนั้นนําทานชอปปงสินคาแบรนด
เนมชื่อดังท่ีหางสรรพสินคา แกลลาร-ีลาฟาแยตต Galerie Lafayette 

ค่ํา อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปงของทุก
ทาน 

พักที่ :       Best Western CDG Airport Hotel                                           หรือที่พกัระดับ

ใกลเคียง         
 
วันที่6       ปารีส - กรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก   

ไดเวลานัดหมาย เดินทางเขาสูสนามบิน ชาร เดอ โกลล 
13.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินที่ TG 931 

วนัที่7       กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสาย

การบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด คอน
เน็คชั่นส  ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมู
คณะเปนสําคัญ 

อัตราคาบริการ 

ออกเดนิทางชวง 

 

       ผูใหญพัก 
  หองละ 2 ทาน

    เด็กอายตุ่ํากวา 12 ป
    พักกับผูใหญ 1 ทาน

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป
พักกบัผูใหญ 2 ทาน

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง
จายเพิ่ม 

 

เดินทางวันท่ี 19-25 ก.ย.61 43,900 43,900 43,900 14,000 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 



 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- แฟรงคเฟรต //ปารีส-กรุงเทพฯ(หรือสลับกอน-หลัง) 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทํา

ใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทาน
จะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม(ทางบริษัทฯคิดคาบริการย่ืนวีซา 4,000.-) 

 คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่องจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขา

มาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 10 ยูโร 

 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอ
วัน  

เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท 

และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และ

หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก

คาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบาง

ประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ



 
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,

ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตอง

เดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความ

สะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มี

ความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผล

ตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวี

ซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยืน่ไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกดิขึน้
ดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผาน

การพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่

เหลือจะคืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืน

แรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทาน

ทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 
 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และ

จะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ
คาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป 

FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ

สายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและ
ไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด    

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  

 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะ

เดินทาง  



 
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไม

เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออก

จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย

และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ทั้งนี้เพื่อใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแต

ละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณา

สะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 

วันทําการ) 

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทั้ง

สองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะ

ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอ

รบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน 

เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ

เทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


