
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

      กนัยำยน – มนีำคม 2566 

( กรุณำส ำรองท่ีน่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สปัดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรยื่นวีซำ่) 

วันที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 8 เคำน์เตอร์S ของสำย กำรบินเตอร์กิช แอร์

ไลน์ พบเจ้ำหน้ำท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวก 

23.00 น. ออกเดินทำงสู่งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK069 

 

วันที่2         อิสตัลบูล – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคำกระจก - Coster Diamond - ดำมส์สแควร์ 



 

05.15 น. เดินทำงถึงประเทศตุรกี ให้ท่ำนแวะพักเปลี่ยนเครื่อง  

07.25 น. ออกเดินทำงสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเท่ียวบินท่ี TK1915 

09.55 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและด่ำนศุลกำกร

เรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “กรุงอัมสเตอร์ดัม” 

ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงำม

ระหว่ำงกำรเดินทำง ท้องทุ่งอันเขียวขจี สลับกับ

หมู่บ้ำนทำงชนบท ตลอดสองข้ำงทำง เดินทำงถึง “กรุง

อัมสเตอร์ดัม” ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ ำอัมสเทล (Amstel) เริ่ม

ก่อต้ังประมำณคริสต์ศตวรรษท่ี 12ปัจจุบันเป็นเมือง ท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชำกรในเขตตัวเมือง

ประมำณ 742,000 คนชมสภำพเมืองท่ีมีคลองเล็ก

คลองน้อยตัดไปมำท่ัวเมืองอย่ำงเป็นระเบียบกว่ำ100 

สำย 

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำร “ล่องเรือหลังคำกระจก” 

เรือจะล่องไปตำมล ำคลองของเมืองท่ีจะให้ท่ำนได้เห็น

บ้ำนเรือนแบบชำวดัชต์ท่ีสร้ำงมำต้ังแต่ศตวรรษท่ี 17 

ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว จะเป็นอำคำรทรงแคบท่ีมี

ตะขออยู่ชั้นบนสุดของอำคำรเอำไว้ขนเฟอร์นิเจอรเ์ข้ำ

บ้ำนระหว่ำงเส้นทำงล่องเรือผ่ำนบ้ำนเรือนแพท่ีอยู่ริม

คลองท่ีมีอยู่มำกถึง 2,500 หลัง แล้วไปชมเขตท่ีเมืองท่ี 

เก่ำแก่ ท่ีสุดของกรุงอัมสเตอร์ดัม น ำท่ำนเข้ำชม 

“สถำบันเ จียร ะไน เพชร ” (Coster Diamond) 

อุตสำหกรรมกำรเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์

ได้รับกำรยกย่องว่ำดี ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชม

ข้ันตอน กำรคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจำกวิทยำกรผู้

ช ำนำญตลอดจนข้ันตอนกำรเจียระไนเพชรให้เป็นอัญ

มณีท่ีมีค่ำท่ีสุดส ำหรับท่ำนท่ีต้องกำรเป็นเจ้ำของอัญ

มณีล้ ำค่ำ  เลือกซื้อตำมชอบใจพร้อมใบกำรันตี Certificate จำกบริษัทฯท่ีมีชื่อเสียง มีเวลำให้ท่ำนได้เลือกซื้อสินค้ำ ภำยใน

ร้ำนท่ีท ำด้วยไม้เป็นของท่ีระลึกต่ำงๆ เช่นพวงกุญแจ, รองเท้ำไม้, ภำพวำด, ของท่ีระลึก ฯลฯ น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “ดำมส์ส

แควร์” จัตุรัสใหญ่ใจกลำงกรุงอัมสเตอร์ดัม อิสระให้ท่ำนได้เดินเท่ียวชมบรรยำกำศอันโรแมนติกกับอำคำรต่ำงๆในสไตล์

ยุโรป   

ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำร / จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก  

พักท่ี :  Van der Valk Hotel Schiphol หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 

 

วันที่3        อัมสเตอร์ดัม -  หมู่บ้ำนกังหันลมซำนส์ สคันส์ – กรุงบรัสเซล 

                  อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลำซ – แมนำคินพิส – ช้อปปิ้ง 

เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพัก 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “ หมู่บ้ำนกังหันลม” “ซำนส์ 

สคันส์” ซึ่งมีกำรอนุรักษ์กังหันลม และบ้ำนเรือนดั้งเดิม

ของฮอลแลนด์ ท่ีน่ีเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งท่ี

รวมควำมเป็นฮอลแล นด์หลำยอย่ำงเข้ำไว้ด้วยกัน บ้ำน

ไม้สีเขียวริมน้ ำ สวนเล็กๆ หน้ำบ้ำนสไตล์ฮอลแลนด์ 

กังหัน ลมเก่ำแก่ กังหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม นอกจำก

กังหันลมแล้วก็ยังมีรองเท้ำไม้อีก ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของ

ประเทศ Nether  lands ให้ท่ำนได้เดินเท่ียวชม

บรรยำกำศอันสดชื่นบริสุทธิ์ท่ำมกลำงทุ่งหญ้ำเขียวขจี 



 

ให้ท่ำนได้เลือกซื้อเลือกชมรองเท้ำไม้และของท่ีระลึกพ้ืนเมือง อำทิ เนยแข็งนำนำชนิด , ของประดับบ้ำน, ของใช้ใน

ครัวเรือนฯลฯ  

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุงบรัสเซล” เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม และเป็นศูนย์กลำงหรือเมืองหลวงอย่ำงไม่เป็น

ทำงกำรของสหภำพยุโรป น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่ 

“อะตอมเม่ียม” ประติมำกรรมรูปอะตอมมหึมำ 

สัญลักษณ์จำกกำรรวมตัวครั้งแรกของกลุ่ม

ประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ.1959 น ำท่ำนเดินทำง 

เข้ำสู่เขตเมืองเก่ำภำยในบริเวณ “จตุรัสกรองด์

ปลำซ” สัมผัสกับบรรยำกำศลำนกว้ำงซึ่ง

ล้อมรอบท้ังสี่ด้ำนด้วยตึกโบรำณแต่ละตึกล้วนมี

ลวดลำยปูนวิจิตรแต้มทองเป็นอำคำรสไตล์บำ

ร็อก ท้ังศำลำว่ำกำรเมือง ,พิพิธภัณฑ์ประจ ำ

เมือง, อำคำรของสมำคมอำชีพต่ำงๆ ฯลฯ ซึ่งจะ

ท ำสัญลักษณ์ไว้บนจ่ัวหรือเหนือประตูเป็นลัญ

ลักษณ์เฉพำะของตัว เองน ำ ท่ำนชม “แม

นำคินพิส” อนุสำวรีย์หนูน้อยยืนฉ่ีสัญลักษณ์

ของกรุงบรัสเซลล์ ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ(มรดก

โลก) ใจกลำงเมือง ชมหมู่ตึกต่ำงๆ อำทิ ศำลำว่ำกำรเมือง หมู่ตึกกริลเฮำส์ ซึ่งครั้งหน่ึงในอดีตเคยเป็นสถำนท่ีประทับของ

รำชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม และเป็นตลำดนัดจุดรวมกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำในอดีต อิสระให้ท่ำนเดินเลือกซื้อสินค้ำพ้ืนเมือง 

อำทิ ชอ๊คโกแลตผ้ำลำยลูกไม้ เสื้อผ้ำรองเท้ำกระเป๋ำ ฯลฯ 

 ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำร / จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก 

พักท่ี : Hotel Mercure Brussels Centre Midi หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 

 

วันที่4        กรุงบรัสเซล - แร็งส์ - ปำรีส - City Tour – ล่องเรือชมแม่น้ ำแซนน์  

เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพัก 

 น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “เมืองแร็งส์”  เป็นเมืองในจังหวัดมำร์นในแคว้นช็องปำญำร์ ในประเทศฝรั่งเศส เมืองแร็งส์

ต้ังอยู่ทำงตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส รำว 

129 กิโลเมตรทำงตะวันออกเฉียงเหนือของ

ปำรีส แร็งส์ก่อต้ังข้ึนโดยกอลและกลำยมำเป็น

เมืองส ำคัญระหว่ำงสมัยจักรวรรดิโรมัน น ำท่ำน

ชม “มหำวิหำรแร็งส์” หรือชื่อทำงกำรว่ำ กำเตด

รำลนอร์เทรอ-ดำมเดอแร็งส์ เป็นอำสนวิหำร

ส ำคัญของเมืองแร็งส์ จังหวัดมำร์น ประเทศ

ฝรั่งเศส ท่ีเคยใช้ในพิธีสวมมงกุฎกษัตริย์ของ

ประเทศฝรั่งเศส มหำวิหำรสร้ำงเสร็จเม่ือปลำย

คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ยกเว้นด้ำนหน้ำซึ่งมำเสร็จ

เ อ ำ อี ก ศ ต ว ร ร ษ ห น่ึ ง ต่ อ ม ำ  แ ต่ ยั ง เ ป็ น

สถำปัตยกรรมของคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ทำงเดิน

กลำงขยำยให้ยำวข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือท่ีเพียงพอกับ

ผู้ท่ีเข้ำร่วมพิธีสวมมงกุฎ  

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงเข้ำสู่ “ มหำนครปำรีส ” / 

ถึงมหำนครปำรีส น ำท่ำน ผ่ำนชม มหำนคร

ปำรีส  ต้ังอยู่บนแม่น้ ำแซนน์บริเวณตอนเหนือ

ของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลำงแคว้นอีล-เดอ-

ฟรองซ์ จำกกำรต้ังถิ่นฐำนมำกว่ำ 2,000 ปี ปัจจุบันกรุงปำรีสเป็นหน่ึงในศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ ำสมัย

แห่งหน่ึงของโลก และ ด้วยอิทธิพลของกำรเมือง กำรศึกษำ บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยำศำสตร์และศิลปะ ท ำให้กรุงปำรีสเป็น

หน่ึงในเมืองท่ีส ำคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก น ำท่ำน “ล่องเรือชมแม่น้ ำแซนน์” พร้อมชมชมสถำนท่ีส ำคัญคู่บ้ำนคู่เมืองสองฝ่ัง

ของแม่น้ ำแซนน์ โบรำณสถำนและอำคำรท่ีเก่ำแก่สร้ำงด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์และสร้ำงภำพให้

ปำรีสโดดเด่นเป็นมหำนครท่ีงดงำมแห่งหน่ึงของโลก อำทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศำลำว่ำกำร โอเต็ล เดอ วิลส์ ,



 

เกำะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดำม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวำลี้ด , พระรำชวังบูร์บ็อง ,สะพำนอเล็กซำนเดอร์ท่ี 3 

ฯลฯ ให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพคู่กับ “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหำนครปำรีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคำเดโร” จำกน้ัน น ำ

ท่ำนถ่ำยภำพคู่กับ “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะท่ีจักรพรรดินโปเลียน 

ค่ ำ บริกำรอำหำรม้ือค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

พักท่ี : Best Western Plus Paris Vélizy หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 

 

วันที่5         ปำรีส – ห้ำงลำฟำแยต - ช้อปปิ้งจุใจแบบเต็มวัน 

เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพัก 

จำกน้ันสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดังท่ีห้ำงสรรพสินค้ำ แกลลำรี-ลำฟำแยตต์ Galerie Lafayette  

เท่ียง อิสระอำหำรม้ือกลำงวันตำมอัธยำศัยเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้ง 

 

ค่ ำ อิสระอำหำรม้ือค่ ำตำมอัธยำศัยเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้ง 

 

พักท่ี :  Best Western Plus Paris Vélizy หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 

 

 

 



 

วันที่6        ปำรีส – ช้อปปิ้ง - La Vallee Village Outlet – เดินทำงกลับ       

เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพัก 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “La Vallee Village Outlet”  เป็นแหล่งช้อปปิ้งเอำท์เล็ต ท่ีใหญ่ท่ีสุดของปำรีส ซึ่งมีสินค้ำแบรนด์เนม

ต่ำงๆให้ท่ำนได้เลือกซื้อมำกมำย อำทิเช่น 

ARMANI, LONGCHAMP, 

BURBERRY, TOD'S, PAUL SMITH, 

BALLY และ เครื่องส ำอำง , น้ ำหอม, 

เครื่องประดับ, กระเป๋ำหนังและเครื่องหนัง

อื่นๆ อีกมำกมำย อิสระให้ท่ำนได้ช้อปปิ้ง 

ส ำหรับรำคำสินค้ำน้ันจะค่อนข้ำงถูกกว่ำ

ร้ำนค้ำข้ำงนอก และยังมีส่วนลดพิเศษให้

เฉพำะนักท่องเท่ียวท่ีเดินทำงมำช้อปปิ้งท่ีน่ี

เท่ำน้ัน ได้เวลำพอสมควร น ำท่ำนออก

เดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน เพ่ือให้ท่ำนได้มี

เวลำท ำ TAX REFUND คืนภำษีก่อนกำร

เช็คอิน  

19.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK1828 

 

วันที่7        อิสตัลบูล - กรุงเทพฯ 

00.05 น. เดินทำงถึงอิสตันบูล (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง) 

01.45 น. เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK068 

15.25 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 

 

***หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอัน

เน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะน้ัน เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย เวิลด์ 

คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีกำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ

หมู่คณะเป็นส ำคัญ*** 

อตัรำคำ่บรกิำร  

ก ำหนดกำรเดินทำง       ผู้ใหญ ่

    พักห้องละ 2 ท่ำน 

     เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ป ี

      พักกบัผู้ใหญ ่1 ท่ำน 

   เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ป ี

   พักกับผู้ใหญ ่2 ท่ำน  

(เสริมเตียง) 

      พักเดีย่ว 

18 – 24 ก.ย. 65 52,900 52,900 52,900 10,000 

  25ก.ย.-01ต.ค. 65 52,900 52,900 52,900 10,000 

02 – 08 ต.ค. 65 52,900 52,900 52,900 10,000 

16 – 22 ต.ค. 65 55,900 55,900 55,900 10,000 

06 – 12 พ.ย. 65 49,900 49,900 49,900 10,000 

20 – 26 พ.ย. 65 49,900 49,900 49,900 10,000 

  27พ.ย.-03ธ.ค. 65 49,900 49,900 49,900 10,000 

23 – 29 ม.ค. 66 49,900 49,900 49,900 10,000 

05 – 11 ก.พ. 66 49,900 49,900 49,900 10,000 

12 – 18 ก.พ. 66 49,900 49,900 49,900 10,000 



 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ค่ำต๋ัวเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อัมสเตอร์ดัม // ปำรีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง) 

2. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน  

3. โรงแรมท่ีพักตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมี

อุณหภูมิต่ ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็นผลท่ี

ท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก  

4. ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  

5. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผู้มีประสบกำรณ์น ำเท่ียวให้ควำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  

6. ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทำง
ไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่ำนต้องซื้อประกันเดี่ยวเพ่ิม 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3 %  

2. ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ วันละ 100 บำท / ท่ำน (700 บำท) 

3. ค่ำทิปพนักงำนขับรถตลอดกำรเดินทำง ท่ำนละ 2 ยูโรต่อวัน / (10 ยูโร) 

4. ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม ค่ำวีซ่ำ+ค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนละ 5,500 บำท 

5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  

6. ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันท่ีทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 

เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  

1. กรุณำจองล่วงหน้ำพรอ้มช ำระงวดแรก 40,000 บำท เม่ือจอง พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยังบริษัท และ

ค่ำใช้จ่ำยส่วนท่ีเหลอืกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 20 วัน มิฉะน้ันจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

2. เน่ืองจำกรำยกำรทัวร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงกอ่นล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ยำ่งน้อย 15 ท่ำน และ
หรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวซี่ำได้ครบ 15 ท่ำน ซึง่ในกรณีน้ี ทำงบรษิัทฯ ยินดคีืนเงินให้ท้ังหมดหัก

ค่ำธรรมเนียมวซี่ำ หรือจัดหำคณะทัวรอ์ื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร 

19 – 25 ก.พ. 66 49,900 49,900 49,900 10,000 

05 – 11 มี.ค. 66 49,900 49,900 49,900 10,000 

12 – 18 มี.ค. 66 49,900 49,900 49,900 10,000 

19 – 25 มี.ค. 66 49,900 49,900 49,900 10,000 

* คณะออกเดินทำงได้เม่ือมีจ ำนวนผู้เดินทำงครบ 25 ท่ำนเท่ำน้ัน * 

** ต้องกำรเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณำสอบถำมรำคำเพ่ิมเติมจำกเจ้ำหน้ำท่ีบรษิัทฯ ** 



 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำร

เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

5. เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ จะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองท่ีน่ังครบ 15 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจำก

บริษัทฯ จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ต๋ัวเครี่องบิน ห้องพักท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ประกันกำรเดินทำง 

ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กับทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  

2. หำกในช่วงท่ีท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้องเดินทำง
มำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

3. เอกสำรต่ำงๆท่ีใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมท่ีสถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร

พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำน้ัน มิได้เป็นผู้พิจำรณำว่ำวีซ่ำ

ให้กับทำงท่ำน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้  

-  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 

-  ค่ำมัดจ ำต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินท่ีออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสำรท่ีส ำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ต๋ัวเครื่องบินถ้ำออกต๋ัวมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ

คืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกต๋ัวท่ำนจะเสียแต่ค่ำมัดจ ำต๋ัวตำมจริงเท่ำน้ัน 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจ ำห้องใน 2 คืนแรก

ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันท่ีเข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ 

และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ 

5. หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 100% 

6. ทำงบริษัทเริ่มต้น และจบ กำรบริกำร ท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองต๋ัว

เครื่องบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น

ค่ำใช้จ่ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   

1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวันหยุด หรือเงินค่ำมัดจ ำท่ีต้อง 

กำรันตีท่ีน่ังกับสำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำท่ีพักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่

อำจขอคืนเงินได้ (ค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 – 29 วันข้ึนไป – เก็บค่ำใช้จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์  

3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 – 15 วัน – เก็บค่ำบริกำรท้ังหมด 100 % 

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรยื่นวีซ่ำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่ำน) 

 หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำหนังสือเดินทำงว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ  

 รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้ำตรง ไม่สวมแว่นตำ ไม่ยิ้ม

เห็นฟัน ข้ึนอยู่กับประเทศท่ีจะเดินทำง  

 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชดุ  

*** กรณคีำ้ขำย  : หลักฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ส ำเนำใบรบัรองจำกกระทรวงพำณชิยห์รอืใบทะเบยีนกำรคำ้ท่ีมีชือ่ผู้เดินทำง หรือ

ส ำเนำใบเสียภำษีรำ้นคำ้ (ภพ.20) อำยยุ้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจำกเดือนท่ีจะเดินทำง) 



 

*** กรณพีนกังำนและผูถ้อืหุน้ : หนังสือรบัรองกำรท ำงำน (ตวัจรงิ)เป็นภำษำอังกฤษ ระบุต ำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงำน พร้อม

สลิปเงินเดอืน ยอ้นหลัง 3 เดอืน อำยยุ้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจำกเดอืนท่ีจะเดินทำง) 

 *** กรณขีำ้รำชกำร: หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด (ตวัจรงิ) เป็นภำษำอังกฤษ ระบุต ำแหน่ง เงินเดอืน และวันเริ่มงำนพรอ้มสลิป

เงินเดอืนย้อนหลงั 3 เดือน อำยุยอ้นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจำกเดือนท่ีจะเดินทำง) 

 *** กรณนีกัเรยีนและนกัศกึษำ: หนังสือรับรองกำรเป็นนักเรยีนหรือนักศึกษำ (ตวัจรงิ) เป็นภำษำอังกฤษจำกสถำบันท่ีศึกษำอยู่ อำยุ

ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจำกเดอืนท่ีจะเดินทำง) 

 หนังสือแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดอืน โดยตอ้งมเีลขทีบ่ญัชี

ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถงึ 6 หลกั สำมำรถ

แนบ Statement สมุดบัญชีฝำกประจ ำเพ่ิมเติมในกำรยื่นได้) ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

 หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO 

WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต (เน่ืองจำกประเทศในยุโรปเข้ำร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณำสะกดชือ่ให้

ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ท่ีท่ำนจะใช้ยื่นวีซ่ำ (ใช้เวลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันท ำ

กำร) โดยต้องท ำแยกกัน ระบุตำมชื่อผู้เดินทำง 1 ท่ำน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้) *** 

 กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงท้ังสองคน 

ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ & มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยท่ีว่ำกำรอ ำเภอ โดยระบุประเทศและ

วันเดินทำง (ตัวจริง) 

 ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี) 

 ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่ำงละ 1 ชดุ (ถำ้ม)ี 

*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอยำ่งอืน่เพิม่เตมิ ตำมดลุพนิจิของสถำนทตู อยำ่งกะทนัหนั จงึขอควำมกรณุำเตรยีมเอกสำรเพิม่เตมิให้

ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เปน็กำรถำวร และถงึแม้วำ่ท่ำนจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุก

ครั้ง  

 หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณบ์ำงทำ่น ทำงบรษิทัฯขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณต์ำมนดัหมำยและโปรดแต่ง

กำยสุภำพ ท้ังน้ีทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติม

ทำงบริษัทใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 

 ของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบเุทำ่นัน้ 

กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเน่ืองมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว  ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำร

เดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ท้ังน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก 

 


