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วนัแรก กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภมิู 

17.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีสอง ดไูบ–หอไอเฟล–ประตชูยั–พีระมิดแกว้หนา้พิพิธภณัฑล์ูฟร–์ล่องเรือบาโตมุช 

00.50 น.   เดินทางถึงเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

03.20 น. เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่  EK 71 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง

และสมัภาระแลว้ นําทา่นเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของ

ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มมีนตเ์สน่ห์อนัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของ

โลก ที่นักทอ่งเที่ ยวอยากมาเยือนมากที่ สุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงใน

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ลํา้สมยั แหง่หน่ึงของโลก ที่ทรงดว้ย

อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ 

ทาํใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สาํคญัที่ สุดแหง่หน่ึงของโลก นําถา่ยรูปเป็น

ที่ระลึกกบั หอไ อเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท์ี่โดดเดน่สูงตระหงา่นคูน่คร

ปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสรา้งขึ้นในปีค.ศ.1889 นําทา่นถา่ยรูป

ประตชูยั และผา่นชมทิวทศัน์ของรา้นคา้บูติคชัน้นําระดบัโลก ที่ต ัง้เรียงราย

อยูบ่นถนนชองเชลิเช ตน้แบบถนนราชดาํเนิน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นถา่ยรูปหนา้ พีระมิดแกว้-พิพิธภณัฑล์ูฟร ์ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑท์าง

ศิลปะที่มช่ืีอเสียงที่ สุดเกา่แกท่ี่ สุดและใหญท่ี่ สุดแหง่หน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตปั่จจุบนัเป็น

สถานที่ที่จดัแสดงและเกบ็รักษาผลงานทางศิลปะที่ ทรงคุณคา่ระดบัโลกเป็นจาํนวนมาก อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่

ราคาถูกใน รา้นคา้ปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เชน่ เคร่ืองสาํอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า หลงัจากนั้นนํา

ทา่น ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน้ํ่าแซนที่ไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝั่งแมน้ํ่า เป็นอกีหน่ึงประสบการณท์ี่ น่าประทบัใจ  

ค า่          บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Mercure Paris Roissy Charles De Gaulleหรือ

เทยีบเทา่ 

วนัท่ีสาม พระราชวงัแวรซ์ายส-์แกลลอเรียลาฟาแยตต ์       

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําท่านเขา้ชม 

พระราชวงัแวรซ์ายส์ หน่ึงในสถานที่ทอ่งเที่ ยวที่มช่ืีอเสียงมากที่ สุด

ของประเทศฝรั่งเศส ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องปารีส ณ เมือง

แวร์ซายส ์นับเป็นพระราชวงัวงัที่มคีวามยิ่ งใหญแ่ละงดงามอลงัการมาก

จนติดหน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก อกีท ัง้ยงัไดร้ับการขึ้นทะเบยีนให ้

เป็นมรดกทางวฒันธรรม พระราชวงัสรา้งในรูปแบบสถาปัตยกรรม 
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             สไตลค์ริสตศ์ตวรรษที่  17 และ 18 ภายในประกอบดว้ยหอ้งถึง 700 หอ้ง รูปภาพทรงคุณคา่ 6,123 ภาพ และงาน

แกะสลกัจากศิลปินชัน้เอก 15,034 ชิ้น โดยมหีอ้งกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) อนัแสน

โดง่ดงัจากการเป็นหอ้งลงนามในสญัญาสงบศึกระหวา่งสมัพนัธมิตรกบัจกัรวรรดิเยอรมนั ในสงครามโลกครั้งที่  1 ซ่ึงถือ

เป็นหอ้งแห่งประวตัิศาสตร์ที่สําคญัทัง้ยงัมขีนาดใหญจ่าํนวน 17 บาน ที่สามารถเป็นจุดชมวิวทศัน์ของสวนแวร์ซายที่

สวยงาม ดว้ยทุกๆเหตุผลมารวมกนัจึงทาํใหพ้ระราชวงัแหง่น้ีกลายเป็นจุดหมายปลายทางสาํหรับเหลา่นักทอ่งเที่ยวที่มา

เยือนฝรั่งเศสไมแ่พห้อไอเฟล 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้น นําทา่นเดินทางสู่ แกลลอเรียลาฟาแยตต ์หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั

ของกรุงปารีส เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในยา่นโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินชอ้ปป้ิงกนัมากที่ สุด มแีฟชัน่โชวใ์หช้มฟรีทุกๆ

สปัดาห ์แถมมรีา้นอาหารแบบบริการตนเองกบัทวิทศัน์ที่สวยงามบนชัน้ 6 ซ่ึงสามารถมองเหน็ตึกโอเปร่าไดอ้ยา่งชดัเจน 

หา้งสรรพสินคา้น้ีมสิีนคา้หลายหลากยี่หอ้ และมส่ิีงของทุกประเภทไวล้อ่ตาลอ่ใจนักชอ้ปป้ิงแบรนดด์งัๆ ใหเ้ลือกสรรได ้

อยา่งครบครัน เชน่ Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นตน้     

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สู่ที่พกั  ณ Mercure Paris Rojssy Charles De Gaulle          

หรือเทยีบเทา่ 

วนัท่ีส่ี เมืองบรจูจ–์ศาลาว่าการเมือง–หอประชุมสงฆ–์กรุงบรสัเซลส–์จตัุรสักรองปลาซ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดิน

ทางเขา้สู่ เมืองบรูจจ ์(Bruges) เมืองที่ ไดร้ับเลือกใหเ้ป็นเมือง

มรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยี่ ยมที่ ไดร้ับ

การบนัทึกวา่เป็นเมืองที่สวยงามมาก ที่ทางตอนเหนือของเมืองมี

ลาํน้ําที่ ใชใ้นการคมนาคมรอบๆ ได ้ทาํใหบ้รูชเป็นที่ รูจ้กักนัในช่ือ 

“เวนิสแหง่ยุโรปเหนือ” หลงัจากนั้น นําทา่นเดินชมยา่นเมืองเกา่บ

รูจจ ์ที่ เตม็ไปดว้ยสีสนัแห่งความเป็นยุโรป ชมบา้นหลงัคาทรงจั่ว

และ สนามหญา้อนัเขยีวขจบีรรยากาศที่ทา่นสามารถพบเหน็ไดท้ ัว่

เมือง นําทา่นชมป้อมปราการสมยัยุคศตวรรษที่  13 ชม ศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิค หอประชุมสงฆ ์

(Cloth Hall) ซ่ึงมหีอระฆงัสูงถึง 300 ฟุต และ โบสถพ์ระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ (Basilica of the Holy Blood) ซ่ึงจะมี

การแหพ่ระธาตุขึ้นทุกปีในวนัที่พระเยซูเสดจ็ขึ้นสูส่รวงสวรรค ์อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 หลงัจากนั้นนําทา่นเดินทางสู ่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของ เบลเยี่ยม บรัสเซลสเ์ปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ์

กลางแจง้ อาคารบา้นเรือนไดร้ับการอนุรักษ์ไวจ้ากรัฐบาล นําทา่นสู ่จตัุรสักรองปลาซ (Grand Place) จตุัรัสอนั

งดงามที่สุดแหง่หน่ึงของยุโรป ไดร้ับการยกยอ่งจากนักทอ่งเที่ยวทัว่โลก หรือแมแ้ตอ่าร์คดชัเชสอิสซาเบลลา ธิดาของ

กษัตริยฟิ์ลิปที่ 2 แหง่สเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขยีนช่ือดงัยงักลา่วถึง นําทา่นไปชม รูปป้ัน

แมนเนเกน้พิส รูปป้ันเจา้หนูนอ้ยที่โดง่ดงั อิสระใหท้า่นเดินเลน่ชมเมืองหรือเลือกซ้ือสินคา้ของเมืองอาทิ ชอ็คโกแลต็ 

เบลเยี่ยมผลิตชอ็คโกแลตกวา่ 172,000 ตนัตอ่ปี และมรีา้นขายชอ็คโกแลต กวา่ 2,000 รา้น, ผา้ปักลูกไม ้หรือล้ิม

ลองวาฟเฟิลของอร่อยที่หาชิมไดไ้มย่าก 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Ramada Brussel Woluwe หรือเทยีบเทา่ 
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วนัท่ีหา้ บรสัเซลส-์อะตอมเมียม- DESIGNER OUTLET ROSADA -ลิเซ่-สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ-อมัสเตอรด์มั 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นไปถา่ยรูปกบั 

อะตอมเมียม (ATOMIUM) หลงัจากที่ ปิดซอ่มแซมดว้ยงบกวา่ 27.5 

ลา้นยูโร ก็พร้อมที่ จะรับนักท่องเที่ ยวจากทั่ว ทุกหนแห่ง  ถือเป็น

สญัลกัษณ์ที่สําคญัแห่งหน่ึง ที่นักทอ่งเที่ ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส ์

ประกอบดว้ยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซ่ึงเปรียบเสมือนอะตอม 

จาํนวน 9 ลูก แทน 9 จงัหวดัในเบลเยี่ยม นําทา่นเดินทางสู่ DESIGNER 

OUTLET ROSADA ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม

มากมาย อาทิ เชน่ ADIDAS , GUESS, BOSS , BETTY BARCLAY ,BRUNOTTI ,CALVIN KLEIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

, CECIL , NIKE , AMERICA TO DAY และอื่ นๆอกีมากมายอิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกและต่อเน่ือง

ในการชอ้ปป้ิงจากนั้นนําทา่นเดินทางสู่ เมืองลิเซ่ ประเทศเนเธอแลนด  ์นําทา่นเขา้ชม สวนดอกไมเ้คอเคน

ฮอฟ (Keukenhof) ตัง้อยูท่ ี่ชานเมืองลิซเซซ่ึ่งเป็นแหลง่ปลูกทิวลิป ที่ ใหญแ่ละสาํคญัยิ่ งของฮอลแลนด ์นับเป็นสวนที่มี

ช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก ดว้ยทิวลิปที่มมีากกวา่ 7 ลา้นตน้ในแตล่ะปี รวมทัง้ไมห้วัอ่ืนๆ เชน่ ลิลลี่  แดฟโฟดิล หรือนา

ซิสซสั ไฮยาซินธ ์ออกดอกบานสะพรั่งอยูดู่ละลานตา สวนไดถู้กออกแบบไวอ้ยา่งสวยงาม ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้อ้ย

ใหญม่ีทางเดินร่มร่ืน บางตอนกม็ีงานประติมากรรมประดบัสวนอยูเ่ป็นระยะ มีสระน้ําและน้ําพุ มีศาลาจดัแสดง

กิจกรรมตา่งๆ เกี่ยวกบัดอกไมม้ากมายมกีารจดัสวนตวัอยา่ง การวางแผนจดัปลูกไมด้อกไมใ้บ รวมทัง้คอฟฟี่ชอ็ปและ

รา้นขายอาหาร เปิดใหเ้ขา้ชมประมาณกลางเดือนมนีาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ถึงเวลาอนัสมควร

นําทา่นเดินทางสู่ เมืองอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด ์ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน้ํ่าอมั

สเทล (Amstel) ซ่ึงไดช่ื้อว่ามีลําคลองคดเลี้ ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองดว้ยกนั เมืองน้ีเร่ิมก่อตัง้ประมาณ

คริสตศตวรรษที่ 12 ปัจจุบนัเป็นเมืองที่ ใหญท่ี่ สุดของเนเธอร์แลนด ์

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Corendon Village – The Urban หรือเทยีบเทา่ 

วนัท่ีหก  อมัสเตอรด์มั-ล่องเรือหลงัคากระจก-จตัุรสัแดม-หมู่บา้นกงัหนัลมซานสส์คนัส-์สนามบิน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทา่นล่องเรือหลงัคากระจก เรือจะลอ่งไปตามลาํคลอง

ของเมือง ที่จะใหท้า่นไดเ้ห็นบา้นเรือนแบบชาวดชัตถู์กสรา้งมาตัง้แต่

ศตวรรษที่  17 มเีอกลกัษณพ์ิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มตีะขออยู่

ช ัน้บนสุดของอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น เรือนแพที่อยูริ่ม

คลองที่มอียูม่ากถึง 2,500 หลงั หลงัจากนั้นนําทา่นชม การสาธิต

การเจียระไนเพชร ที่มช่ืีอเสียงของโลก อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือหรือ

ชมเพชร คุณภาพและราคาไมแ่พง  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สู่ยา่นใจกลาง

เมืองอนัเป็นที่ต ัง้ของ จตัุรสัแดม (Dam Square) เขตยา่นใจกลาง

เมืองที่นักทอ่งเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มพีระราชวงัหลวง

เดิมตัง้อยูใ่จกลางจตุัรัส และถนนแหง่ความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ

กลางกรุงอมัสเตอร์ดมั จากนั้นนําทา่นเดินทางสู่หมู่บา้นวฒันธรรม

ฮอลแลนด ์ซานสส์คนัส ์(Zaanse Schans) หมูบ่า้นอนุรักษ์กงัหัน

ลมเกา่แก ่ที่ต ัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศ โดยหมูบ่า้นแหง่น้ีถือวา่ 
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               เป็นสถานที่ที่ เกบ็รวบรวมประวตัิศาสตร์ของกงัหนัลมเอาไวเ้ป็นอยา่งด ีซ่ึงจะไดพ้บกบัความสวยงามอยา่งลงตวัของ

หมูบ่า้นที่สรา้งขึ้นสไตลบ์า้นไมแ้บบฮอลแลนด ์สมัผสับรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซ่ึงประกอบไปดว้ยแมน้ํ่า ทุง่

หญา้ และการปศุสัตว์ ใหท้ ่านไดถ้่ายภาพเป็นที่ ระลึกกบักงัหันลม จัดเป็นหน่ึงสัญลกัษณ์สําคญัของประเทศ

เนเธอร์แลนด ์ซ่ึงกงัหนัของประเทศน้ีไดม้กีารใชป้ระโยชน์เป็นอยา่งยิ่ งโดยเฉพาะในดา้นการผนัน้ํา วิดน้ํา ระบายน้ํา

เพ่ือเอาดินในทะเลมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดา้นตา่ง ๆ จากนั้นชมการสาธิตวิธกีารผลิตรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท์ี่ ใชใ้สใ่น

ชวิีตประจาํวนัในงานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชิญเลือกซ้ือสินคา้ของที่ระลึก   สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 150          

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเจ็ด ดไูบ-กรุงเทพฯ                         

07.45 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง  

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 372  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 

18-24 / 19-25 / 21-27 /  

22-28 มี.ค. 2562 
41,900 

29 มี.ค. – 4 เม.ย. /  

30 มี.ค. – 5 เม.ย. 2562 
43,900 

เมษายน 

3-9 / 7-13 / 9-15 / 16-22 / 17-23 / 

23-29 / 30 เม.ย. – 6 พ.ค. 2562 
43,900 

 10-16 / 11-17 / 12-18 เม.ย. 2562 53,900 

พฤษภาคม 
5-11 / 8-14 / 9-15 / 14-20 /  

15-21 พ.ค. 2562 
43,900 
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กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไมส่ามารถเขา้พกัที่

เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณนํ์าเที่ยวและมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 3,500 / ท่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี  

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 5 วนั = 10 ยูโร) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 1 วนั = 2 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นที่ เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เกบ็เงินมดัจาํท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
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5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็

คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วซีา่และ

คา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดคืีนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผดิชอบใดๆ  

 ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

 ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. สาํหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัิตามที่สายการบินกาํหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

และอาํนาจในการใหท้ี่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบินตอนเวลาที่ เชค็อินเทา่นั้น 

6. โรงแรมที่พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ 

ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมี

การเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่

เชงเกน้หรือไมก่ต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัิวซีา่  

2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหนา้ใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมอีายุไมเ่กิน 6 เดือน) รูปถา่ยตอ้ง

เหน็ใบหู และ เปิดหนา้ผาก ใหเ้หน็คิ้ว ชดัเจนเทา่นั้น หา้มใสค่อนแทคเลนส(์สายตา) และเคร่ืองประดบัทุกชนิดในรูปถา่ย 

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี   

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทที่ทา่นทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีที่ เร่ิมทาํงานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงั

ครบกาํหนด  

5. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสีย

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออก

ของเงินสมํ่าเสมอ และมจีาํนวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยใน 
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7. การเดินทาง และสามารถที่จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิลาํเนา  

       **สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั**  

8. กรณีที่บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาทาํงานของท่าน โดยระบุ

รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

9. กรณีที่ เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นั้น  

10. กรณีที่ เดก็อายุตํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม  โดยที่บิดา, มารดา 

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกีทา่นหน่ึงได ้ณ ที่วา่การอาํเภอหรือเขต 

โดยมนีายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

11. รายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่ อ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอ้ง,สถานที่ เกิด และจาํนวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

12. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ ไดช้ ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนคาํร้องให ม่ก็ตอ้งชาํระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 

14.     การย่ืนวซีา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น และชาํระคา่วซีา่ 3,500 ถึงสามารถ  

ดาํเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวซีา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

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

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

 



 

 We’re ONE CENTER 

 

 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

        ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 
 

 
 

 
 

  


