
 

 

รหัสทัวร WCT1902733 
ทัวรยุโรป เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม ฝร่ังเศส 7 วัน 4 คืน 
(EK) 
อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก – ดามสสแควร - หมูบานกีธรูน   
โวเลนดัม - ซานสสคันส - แอนตเวิรป - บรัสเซล - อะโตเมี่ยม   
จัตุรัสกรองดปลาซ - แมเนเกนพิส -  ปารีส - พระราชวังแวรซายนน  
ลองเรือแมน้ําแซนน - DUTY FREE  - หางลาฟาแยต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่1 ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ- ดูไบ 
23.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศชั้น 4 เคารเตอรสายการบิน EMIRATES AIRLINE  พรอม
เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเครื่อง 

วันที่2 ดูไบ – อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก - ดามสสแควร 
03.30 น. นําทาน ออกเดินทางสู เมืองดูไบ.โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE 

เที่ยวบินที ่EK377 
06.55 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส พกัเปล่ียนเคร่ือง  
08.05 น. ออกเดินทางสูอัมสเตอรดัม...โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินท่ี 

EK147  
13.15 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด หลังผานพิธี

การตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานเท่ียวชมกรุง 
“อัมสเตอรดัม” ประเทศเนเธอรแลนดพรอมชมวิวทิวทัศนท่ีสวยงามระหวางการ
เดินทาง ทองทุงอันเขียว
ขจี สลับกับหมูบานทาง
ชนบท ตลอดสองขาง
ทาง เดินทางถึง “กรงุ
อัมสเตอรดัม” ต้ังอยูริม
ฝم�งแมน้ําอัมสเทล 
(Amstel) เร่ิมกอต้ัง
ประมาณคริสตศตวรรษ
ที่ 12 ปจจบัุนเปนเมืองท่ี
ใหญท่ีสุดของ
เนเธอรแลนด มี
ประชากรในเขตตัวเมือง
ประมาณ 742,000 
คนชมสภาพเมืองท่ีมี
คลองเล็กคลองนอยตัด
ไปมาทั่วเมืองอยางเปน
ระเบียบกวา100สาย 
“ใหทานไดเพลิดเพลิน
กับการลองเรือหลังคา
กระจก” เรือจะลองไป



 

 

ตามลําคลองของเมืองที่จะใหทานไดเห็นบานเรือนแบบชาวดัชตท่ีสรางมาต้ังแต
ศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว จะเปนอาคารทรงแคบที่มตีะขออยูชั้นบนสุด
ของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบานระหวางเสนทางลองเรือผานบานเรือนแพท่ี
อยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง  แลวไปชมเขตท่ีเมืองที ่เกาแกท่ีสุดของกรุง
อัมสเตอรดัม นําทานเขาชม “สถาบันเจียระไนเพชร  Coster Diamond” 
อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอรแลนดไดรับการยกยองวาดีที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก ชมข้ันตอน การคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผูชํานาญตลอดจน
ข้ันตอนการเจียระไนเพชรใหเปนอัญมณีท่ีมคีาที่สุดสําหรับทานท่ีตองการเปน
เจาของอัญมณีล้ําคา  เลือกซื้อตามชอบใจพรอมใบการันตี Certificate จากบริษัท
ฯที่มีชื่อเสียง มีเวลาใหทานไดเลือกซื้อสินคา ภายในรานที่ทําดวยไมเปนของที่ระลึก
ตางๆ เชนพวงกุญแจ, รองเทาไม, ภาพวาด, ของท่ีระลึก ฯลฯ นําทานเดินทางเขาสู 
“ดามสสแควร” จัตุรัสใหญใจกลางกรุงอัมสเตอรดัม อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชม
บรรยากาศอันโรแมนติกกับอาคารตางๆในสไตลยุโรป พรอมเลือกซื้อของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :     Corendon Village Hotel หรอืที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่3      อัมสเตอรดมั – หมูบานกีธูรน – โวเลนดมั - ซานสสคันส 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

นําทานออกจากเดินทางสูหมูบานไรถนนหมูบานกีธูรน (Giethoorn) หมูบานกีธูรน 
เปนหมูบานท่ีสวยงาม โดยความแปลกของหมูบานอยูท่ีไมมถีนนแมแตสายเดียว แต
จะมีลําคลองลอมรอบเมืองโดยการคมนาคมท้ังหมดยังใชทางน้ํา โดยยานพาหนะ
หลักท่ีใชคือเรือ จนไดรบัฉายาววา เวนิซ แหงเนเธอรแลนด จากน้ันนําทานออก
เดินทางสู “เมืองโวเลนดัม” หรือ "ไขมุกแหงซยุ เดอร ซี" (The Pearl Of The 
Zuiderzee)เมืองโวเลนดัมเปนเมืองเกาทางตอนเหนืออีกเมืองของประเทศ
เนเธอรแลนด เปนเมืองชายฝم�งทะเลที่ในอดีตเคยเปนเมืองทาที่สําคัญ เปนเมือง
ประมงทางทะเลท่ีมีความโดดเดนในเร่ืองของทาเรือและหมูบานชาวประมงรวมไปถึง
ลักษณะการแตงกายในแบบด้ังเดิมของชาวดัตชมากที่สุดอีกเมืองหน่ึงในประเทศ
เนเธอรแลนด มีเวลาใหทานเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานออกเดินทางสู หมูบานกังหันลม “ซานสสคันส” ซึ่งมีการอนุรกัษกังหันลม และ
บานเรือนด้ังเดิมของ
ฮอลแลนด ท่ีน่ีเปนเหมือน
พิพิธภัณฑกลางแจงที่รวม
ความเปนฮอลแลนดหลาย
อยางเขาไวดวยกัน บานไม
สีเขียวริมน้ํา สวนเล็กๆ 
หนาบานสไตลฮอลแลนด 
กังหันลมเกาแก กังหันลม
สวย ๆ แบบด้ังเดิม 
นอกจากกังหันลมแลวก็ยังมี
รองเทาไมอีก ที่เปนสัญลักษณของประเทศ Netherlands ใหทานไดเดินเที่ยวชม
บรรยากาศอันสดชื่นบริสุทธ์ิทามกลางทุงหญาเขียวขจี ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม
รองเทาไมและของที่ระลึกพื้นเมือง อาทิ เนยแข็งนานาชนิด, ของประดับ  บาน, ของ
ใชในครวัเรือน 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :    Corendon Village Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่4     อัมสเตอรดัม – แอนตเวิรป - บรัสเซล - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองดปลาซ – แมเน

เกนพิส 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 นําทานออกเดินทางสู “แอนตเวิรป” ที่เปم�ยมสีสันและชีวิตชีวาเปนเหมือนอัญมณีท่ีถูก

ซอนไว ถนนที่รายลอม
ดวยสถาปตยกรรมแหง
ยุคกลาง อนุสาวรียสไตล
เรอเนสซองซและสีสันอัน
เจิดจาในยามค่ําคืนของ
ที่น่ีบดบังรัศมีความโดง
ดังในฐานะศูนยกลางแหง
การคาเพชรและทาเรือที่
ใหญเปนอันดับหาของ
โลก นําทานออกเดิน
ทางเขาสู “กรุง
บรัสเซลส” เมืองหลวง



 

 

ของประเทศเบลเยี่ยม ระหวางการเดินทางใหทานไดสัมผัสวิวทิวทัศนท่ีสวยงามใน
บรรยากาศอันเปนชนบทและทางหลวงแผนดินที่ไดรับการยกยองวามีความปลอดภัย
ที่สุดและดีที่สุดในยุโรป 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางเขาสู “กรุงบรัสเซลส” เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ระหวาง

การเดินทางใหทานไดสัมผัสวิวทิวทัศนที่สวยงามในบรรยากาศอันเปนชนบทและทาง
หลวงแผนดินท่ีไดรับการยก
ยองวามีความปลอดภัยท่ีสุด
และดีท่ีสุดในยุโรป นําทานชม
ประติมากรรม “อะโตเมี่ยม” 
สัญลักษณของการรวมตัวครั้ง
แรกของกลุมประเทศยโุรป
เมื่อป ค.ศ.1959 เขาสูเขต
เมืองเกาภายในบริเวณ 
“จตุรัสกรองดปลาซ” สัมผัส
กับบรรยากาศลานกวางซึ่ง
ลอมรอบทั้งส่ีดานดวยตึก
โบราณแตละตึกลวนมี
ลวดลายปูนวิจิตรแตมทอง
เปนอาคารสไตลบาร็อก ทั้ง
ศาลาวาการเมือง ,พิพิธภัณฑ
ประจําเมือง, อาคารของ
สมาคมอาชีพตาง  ฯลฯ ซึ่งจะ
ทําสัญลักษณไวบนจ่ัวหรือ
เหนือประตูเปนลัญลักษณเฉพาะของตัวเอง นําคณะชมสัญลักษณที่สําคัญประจํา
เมือง “เจาหนูยืนฉ่ี” หรือ “แมเนเกนพิส” ฝมือของ “เจอโรม ดูเกสนอย” ท่ีสรางขึ้น
เมื่อป ค.ศ.1619 หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ ลายการตูนแต็ง แต็ง ซึ่งเปนตัวการตูนที่
ไดรับความนิยมในยุโรป  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารจากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  
พักที่ :      Ramada Brussels Woluwe Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง  
     
วันที่5      บรัสเซลส - ปารีส - มองมารต - ลองเรือแมน้ําแซนน  
เชา บริการอาหารมื้อเชาณหองอาหารของโรงแรมที่พัก 



 

 

 นําทานเดินทางสู “มหานคร
ปารีส”เมืองหลวงของประเทศ
ฝร่ังเศส ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํา
แซนน บริเวณตอนเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศส เปนหน่ึงใน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมท่ีลํ้าสมัยแหงหน่ึง
ของโลก และดวยอิทธิพลของ
การเมือง การศึกษา บันเทิง 
ส่ือ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญที่สุดแหง
หน่ึงของโลก   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานเดินทางเขาสู “ยานมองมารต” (Montmarte) เปนเนินเขาสูง 130 เมตร 

ทางเหนือของปารีสและเปน
จุดที่สูงท่ีสุดของเมือง ชม 
“มหาวิหารซาเครเกอร” 
(Bassilica of Sacre 
Coeur ) หรือวิหารพระ
หฤทัย  ท่ีสรางขึ้นเพื่อเปน
อนุสรณสถานที่อุทิศแดชาว
ฝร่ังเศส ที่เสียชีวิตจาก
สงครามกับป รัสเซีย 
ออกแบบตามแบบศิลปะ
สไตลโรมัน - ไบเซนไทน 
Roman-Byzantine สีขาว
สวยเดนเปนสงาบนเนิน เขา
มองมารต นําทานชมความ
งามของวิว สวยของปารีส 
จนอาจกลาววา เนินเขามอง
มารตเปนเนินแหง
ประวติัศาสตร และ เนินแหง
ความฝน ของบรรดาศลิปน
ทั้งหลาย ณ ที่แหงน้ีคือ ที่นัด
พบของศิลปนมาต้ังแต



 

 

ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะไดม ีการสรางสรรคจากที่น่ีเปนจํานวนมาก อิสระใหทุก
ทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยานมองมารตตลอดสองขาง
ทางจะเต็มไปดวยรานกาแฟสไตลปารีเซียง อิสระใหทานไดเดินชมบรรยากาศ และ
เลือกซื้อของที่ระลึกตางๆ จากน้ันนําทาน “ลองเรือชมแมน้ําแซนน”พรอมชมสถานที่
สําคัญคูบานคูเมืองสองฝم�งของแมน้ําแซนน โบราณสถานและอาคารที่เกาแกสราง
ดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดดเดน
เปนมหานครท่ีงดงามแหงหน่ึงของโลก อาทิเชน หอไอเฟล พิพิธภัณฑลูฟร ศาลาวา
การ โอเต็ลเดอวิลส เกาะเซ็นตหลุยส โบสถนอรทเตรอดาม พิพิธภัณฑออรเซย แซง
วาลี้ดพระราชวงับรูบ็อง สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3ฯลฯ ทานจะไดเห็นความสวยงาม
ของหอไอเฟลยามเปด ไฟระยิบระยับ ในยามพลบคํ่า สุดแสนโรแมนติก  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก 
พักท่ี :      Best Western CDG Airport Hotel หรือท่ีพักระดบัใกลเคียง 

 

วันท่ี6       ปารีส - City Tour - DUTY FREE  - หางลาฟาแยต - กรุงเทพฯ    
เชา บริการอาหารมื้อเชาณหองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานผานชม“ พิพิธภัณฑลูฟร”ซึ่งต้ังอยูบนฝم�งขวาของแมน้ําแซนนสรางใน

คริสตศตวรรษท่ี12เดิมเปนที่ต้ังป�อม
ปราการและเปนพระราชวังท่ีประทบั
ของกษัตริยฝรั่งเศสหลายพระองค 
ดานหนามีสัญลักษณเปนปรามิดแกว
ภายในเปนท่ีสะสมงานศิลปะต้ังแต
พระเจาฟรังซัวรท่ี 2 ชมลาน
ประวติัศาสตร “จัตรัุสคองคอรด”
Place de la Concorde ท่ีพระเจา
หลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกโิยตินในสมัย
ปฏิวัติฝร่ังเศสชมถนนแหงแฟช่ัน“ชองเอลิเซ ” (Champs-Elysees) ที่มีความยาว
กวา 2 กิโลเมตรท่ีรมร่ืนไปดวยตนเมเปم�ลตลอดสองขางทางและถือวาเปนถนนที่ติด
อันดับสวยที่สุดในโลกชม“ประตูชัย”Arc de Trio mpheสัญลกัษณแหงชัยชนะท่ี
จักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1805 นําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ 
Duty Free อิสระกับการ ชอปปم�งสินคาตามรสนิยมแบรนดชื่อดังนานาชนิด อาทิ 
น้ําหอม เส้ือผากระเป�า เคร่ืองสําอาง 

เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 



 

 

บาย จากน้ันสินคาแบรนดเนมช่ือดังที่หางสรรพสินคา แกลลาร-ีลาฟาแยตต Galerie 
Lafayette 

 ไดเวลานัดหมาย เดินทางเขาสูสนามบิน ชารเดอโกลล 
21.55 น. นําทานออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน 

EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินท่ี EK076 
 
วนัท่ี7       กรงุเทพฯ 
06.35 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส พักเปล่ียนเครื่อง พักเปลี่ยนเครื่องใชเวลา

ประมาณ 2 ชั่วโมง 
09.40 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินท่ี EK372 
19.15 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ/ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,

ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ไดมอบหมายให 
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มอํีานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

  



 

 

อัตราคาบริการ 
ชวงออกเดินทาง 

 
ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุต่ํากวา  

12 ป 
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 
12 ป 

พักกับผูใหญ  
2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว  
หอง 

จายเพิ่ม 
 

ก.ย. 2562 46,900 46,900 46,900 14,500 

04-10 ต.ค.//25-31 
ต.ค. 

28 ต.ค.-03 พ.ย. 
2562 

46,900 46,900 46,900 14,500 

ต.ค. 2562 48,900 48,900 48,900 14,900 

14-20 พ.ย. 2562 39,900 39,900 39,900 13,900 

พ.ย. 2562 43,900 43,900 43,900 14,500 

29 พ.ย.-05 ธ.ค. 
2562 

48,900 48,900 48,900 14,900 

ธ.ค. 2562 48,900 48,900 48,900 14,900 

ปใหม 2563 56,900 56,900 56,900 15,900 

ม.ค.-มี.ค. 2563 43,900 43,900 43,900 14,500 

ตองการเดินทางโดยชัน้ธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่บริษัท
ฯ 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อัมสเตอรดัม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลง

กอน-หลัง) 
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายใน

ยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 



 

 

เทาตัว หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําให
ตองมีการปรบัเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวย

ความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท*** 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหาร
นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทาง
สถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ พิจารณาหรือไมก็ตาม(คาวีซาและคาบริการ 
4,000.-) 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกัน

การสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามา 
ในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 10 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษทั และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรอืจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 



 

 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ 25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรบัจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการยืน่
วีซา อาทิ ต๋ัวเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ 
ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมาย
จากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณา
จัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวี
ซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้น
แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึง่ตั๋วเปนเอกสารที่
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทํา
การ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนให
ทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกต๋ัวทานจะเสียแตคามดั
จําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามดัจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขา
พัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทนัที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงใหทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอร
ตางประเทศหรือโรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 



 

 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปน
คาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 
100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มกีารการันตคีามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วันข้ึนไป  -  เกบ็คาใชจาย  70 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 % 

เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยู

กับประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรบับัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชอ่ืีนๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ท้ังน้ีเพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย 
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชี
เลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 



 

 

*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบรูณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชดุ 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน

การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบรษัิทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


