
 

 

รหัสทัวร WCT1902750 
ทัวรยุโรป เยอรมนี-เนเธอรแลนด-เบลเยี่ยม-ฝร่ังเศส  
7 วัน 4 คืน (QR) 
แฟรงคเฟรต – รูเดสฮารม อัม ไรน – บ็อบพารด - เซนตกอร – โคโลจญน – 
ดุสเซลดอรฟ - กีธูรน – โวเลนดัม - ซานส สคันส – อัมสเตอรดัม - ลองเรือ
หลังคากระจก – ดามสสแควร - กรุงบรัสเซลส - อะโตเมี่ยม - จตุัรัสกรองด
ปลาซ – แมเนเกนพิส - LA VALLÉE VILLAGE  ปารีส - ยานมองมารต - 
มหาวิหารซาเครเกอร - Duty Free - ชอปปم�งแบรนดเนม – หางลาฟาแยต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง                                
วันที่1       ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
17.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศชั้น 4 เคารเตอรสายการการตารแอรเวย (เคาเตอร Q) พรอม
เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเครื่อง 

21.05 น. ออกเดินทางสูกรุงโดฮาร ประเทศการตาร...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS 
เที่ยวบินท่ี QR839 

วันที่2       แฟรงคเฟรต – รูเดสฮารม อัม ไรน – บ็อบพารด  
 เซนตกอร – โคโลจญน - ดุสเซลดอรฟ  
00.40 น. เดินทางถึงประเทศการตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง (ในเวลาเปลี่ยนเคร่ือง

ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
01.35 น. ออกเดินทางสูแฟรงคเฟรต...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินที่ 

QR069 
07.15 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติ แฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขา เมือง และดานศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางสูเมือง รูเดส
ฮารม อัม ไรน Rüdesheim 
am Rhein(60ก.ม.) เมืองโร
แมนติกแหงแมน้ําไรน รูเดส
ฮารม อัม ไรน เต็มไปดวยเสนห
ของความเปนเมืองเกา เรียง
รายดวยรานขายของที่ระลึก 
รานไวน และภัตตาคารที่
ตกแตงประดับประดาอยาง
สวยงาม ดึงดูดนักทองเที่ยวให
มาเยือนไมขาดสาย มอีาคารกึ่ง
ไมซุงไมที่เกาแกและสวยงาม
ของเมือง นําทานเดินทางสู
เมือง “บ็อบพารด” (45ก.ม.) 
Boppard เมืองแสนสวยริมฝم�ง
แมน้ําไรน ซ่ึงนอกจากมี
ทัศนียภาพที่สวยงามอันเปم�ยมส
เนหแลว บ็อบผาดยังมช่ืีอเสียง
ในดานวัฒนธรรมประจําทองถิ่น มีเวลาใหทานไดถายภาพอันสวยงามของแมน้ําไรน 
และซื้อของที่ระลึกพ้ืนเมือง อาทิ มีดเยอรมนี, ท่ีเปดไวน, ของที่ระลกึนารักๆประดับ



 

 

บาน ฯลฯ จากน้ันนําคณะออกเดินทางสูทาเรือ  “นําทานลองเรือนําเที่ยวทันสมัยชม
ความสวยงามสองฝากฝم�งแมน้ําไรน” ที่มีเรื่องราวของปราสาทตางๆเกาแกมากมาย
ของมหาเศรษฐีในอดีตจากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผาตางๆท่ียังคงมีมนตเสนห
อยางไมเส่ือมคลาย แมน้ําแหงน้ียังกอใหเกิดเร่ืองราว ,ตํานาน และบทเพลงตางๆที่
ทําใหผูคนหลงใหล เรือจะนําทานผานหนาผา “ลอเรไล” อันเปนตํานานของหญิงสาว
ที่คราชีวติผูคนท่ีเดินทางโดยเรือผานแมน้ําสายน้ีจนเขาสู “เขตเซนตกอร” เมืองเล็กๆ 
ที่มีช่ือเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เปนเมืองท่ีไดรับการดูแลรักษาอยาง
ดีเยี่ยม 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสูเมืองโคโลจญน(120ก.ม.) นําทานเขาชมภายใน “มหาวิหารแหง

โคโลญจน” สัญลักษณแหงเมือง
โคโลญจน เปนมหาวิหารสไตล
โกธิกดังเดิมขนานแท สรางในป 
1248 ใชเวลาสรางยาวนาน
มาราธอน 632 ป จากน้ันเดิน
เที่ยวชมเมืองโคโลญจน พรอมช
อปปم�งสินคาพ้ืนเมือง ,ของที่
ระลึก ตลอดจนสินคาแบรนดเนม
ชื่อดังนานาชนิดบนถนน 
Walking Street รอบมหา
วิหาร นําทานออกเดินทางสู 
“เมืองดุสเซลดอรฟ”(45ก.ม.)
นอกเหนือจากประวัติศาสตรนับ
แตยุคสมัยป 1100, เมอืงหลวง
แหง North Rhine-
Westphalia แหงนี้ ยังเปน
ศูนยรวมการคา และเมืองแฟช่ัน
ของเยอรมัน นําทานออกเดินทางสู“เมืองดุสเซลดอรฟ” นอกเหนือจาก
ประวติัศาสตรนับแตยคุสมัยป 1100, เมืองหลวงแหง North Rhine-
Westphalia แหงนี้ ยังเปนศูนยรวมการคา และเมืองแฟช่ันของเยอรมนั 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :  Holiday Inn Düsseldorf Airport Ratingen หรือท่ีพักระดับใกลเคียง 
 
 



 

 

วันที่3       ดุสเซลดอรฟ – กีธูรน – โวเลนดัม - ซานส สคันส - อัมสเตอรดัม 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกจากเดินทางสูหมูบานไรถนนหมูบานกีธูรน (Giethoorn) (260ก.ม.) 

หมูบานกีธูรน เปนหมูบานท่ี
สวยงาม โดยความแปลกของ
หมูบานอยูท่ีไมมีถนนแมแตสาย
เดียว แตจะมีลําคลองลอมรอบ
เมืองโดยการคมนาคมทั้งหมด
ยังใชทางน้ํา โดยยานพาหนะ
หลักที่ใชคือเรือ จนไดรบัฉายาว
วา เวนิซ แหงเนเธอรแลนด 
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู 
“เมืองโวเลนดัม” (140ก.ม.)หรือ "ไขมุกแหงซุย เดอร ซ"ี (The Pearl Of The 
Zuiderzee)เมืองโวเลนดัมเปนเมืองเกาทางตอนเหนืออีกเมืองของประเทศ
เนเธอรแลนด เปนเมืองชายฝم�งทะเลท่ีในอดีตเคยเปนเมืองทาที่สําคัญ เปนเมือง
ประมงทางทะเลท่ีมีความโดดเดนในเร่ืองของทาเรือและหมูบานชาวประมงรวมไป
ถึงลักษณะการแตงกายในแบบ
ด้ังเดิมของชาวดัตชมากที่สุดอีก
เมืองหน่ึงในประเทศ
เนเธอรแลนด มีเวลาใหทานเดิน
เลนชมเมืองตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร  

บาย นําทานออกเดินทางสู “ หมูบาน
กังหันลม” “ซานส สคันส” 
(20ก.ม.) ซึ่งมกีารอนุรกัษกังหัน
ลม และบานเรือนดั้งเดิมของ
ฮอลแลนด ที่น่ีเปนเหมือน
พิพิธภัณฑกลางแจงที่รวมความ
เปนฮอลแล นดหลายอยางเขา
ไวดวยกัน บานไมสีเขียวริมน้ํา 
สวนเล็กๆ หนาบานสไตล
ฮอลแลนด กังหัน ลมเกาแก 
กังหันลมสวย ๆ แบบด้ังเดิม 



 

 

นอกจากกังหันลมแลวก็ยังมรีองเทาไมอีก ท่ีเปนสัญลักษณของประเทศ Nether  
lands ใหทานไดเดินเที่ยวชมบรรยากาศอันสดชื่นบริสุทธ์ิทามกลางทุงหญาเขียวขจี 
ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชมรองเทาไมและของที่ระลึกพื้นเมือง อาทิ เนยแข็งนานา
ชนิด, ของประดับบาน, ของใชในครัวเรือนฯลฯนําทานออกเดินทางสู “อัมสเตอรดัม” 
(20ก.ม.) ประเทศเนเธอรแลนดพรอมชมววิทิวทัศนที่สวยงามระหวางการเดินทาง 
ทองทุงอันเขียวขจี สลับกับหมูบานทางชนบท ตลอดสองขางทาง เดินทางถึง “กรุง
อัมสเตอรดัม” ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําอัมสเทล (Amstel) เร่ิมกอต้ังประมาณ
คริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมือง  ที่ใหญท่ีสุดของเนเธอรแลนด มปีระชากรใน
เขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองนอยตัดไปมา
ทั่วเมืองอยางเปนระเบียบกวา100สาย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :  Dorint Airport Amsterdam หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่4       อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก – ดามสสแควร  
 กรุงบรัสเซลส - อะโตเมี่ยม - จตุัรัสกรองดปลาซ – แมเนเกนพิส 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานชม “กรุงอัมสเตอรดัม” ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําอัมสเทล (Amstel) เร่ิมกอต้ัง

ประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมอืง  ที่ใหญที่สุดของเนเธอรแลนด มี
ประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลอง
นอยตัดไปมาทั่วเมืองอยางเปนระเบียบกวา100สาย “ใหคณะไดเพลิดเพลินกับการ
ลองเรือหลังคากระจก” เรือจะลองไปตามลําคลองของเมืองท่ีจะใหทานไดเห็น
บานเรือนแบบชาวดัชตที่สราง
มาต้ังแตศตวรรษท่ี 17 ที่มี
เอกลักษณเฉพาะตัว จะเปน
อาคารทรงแคบที่มตีะขออยู
ชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขน
เฟอรนิเจอรเขาบานระหวาง
เสนทางลองเรือผานบานเรือน
แพที่อยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 
2,500 หลัง แลวไปชมเขตที่
เมืองท่ี เกาแกท่ีสุดของกรุงอัมสเตอรดัม นําเทานเขาชม “สถาบันเจียระไนเพชร 
Coster Diamond” อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอรแลนดไดรบัการยก
ยองวาดีที่สุดแหงหน่ึงของโลก ชมข้ันตอน การคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจาก
วิทยากรผูชํานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเปนอัญมณีที่มีคาท่ีสุด



 

 

สําหรับทานที่ตองการเปนเจาของอัญมณีล้ําคา  เลือกซื้อตามชอบใจพรอมใบการันตี 
Certificate จากบรษัิทฯที่มีช่ือเสียง มีเวลาใหทานไดเลือกซื้อสินคา ภายในรานที่
ทําดวยไมเปนของที่ระลึกตางๆ เชนพวงกุญแจ, รองเทาไม, ภาพวาด, ของท่ีระลึก 
ฯลฯ นําคณะเดินทางเขาสู “ดามสสแควร” จตุัรัสใหญใจกลางกรุงอัมสเตอรดัม 
อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมบรรยากาศอันโรแมนติกกบัอาคารตางๆในสไตลยุโรป 
พรอมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงบรัสเซล(200ก.ม.) เปนเมืองหลวงของประเทศ

เบลเยียม และเปนศูนยกลางหรือเมืองหลวงอยางไมเปนทางการของสหภาพยุโรป 
นําทานถายรูปคู อะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลักษณจากการ
รวมตัวครั้งแรกของกลุมประเทศยุโรปเมื่อป ค.ศ.1959 ผาน จากน้ันชมบริเวณ
พระราชวังท่ีประทับของกษัตริยแหงเบลเยี่ยม นําทานชมประติมากรรม “อะโต
เมี่ยม” สัญลกัษณของการรวมตัวครั้งแรกของกลุมประเทศยุโรปเม่ือป ค.ศ.1959 
เขาสูเขตเมืองเกาภายในบริเวณ “จตุรัสกรองดปลาซ” สัมผัสกบับรรยากาศลาน
กวางซึ่งลอมรอบทั้งส่ีดานดวยตึกโบราณแตละตึกลวนมีลวดลายปูนวิจิตรแตมทอง
เปนอาคารสไตลบาร็อก ท้ังศาลาวาการเมือง ,พิพิธภัณฑประจําเมือง, อาคารของ
สมาคมอาชีพตางๆ ฯลฯ ซึ่งจะทําสัญลักษณไวบนจั่วหรือเหนือประตูเปนลัญลักษณ
เฉพาะของตัวเอง นําทานชมแมนาคินพิส อนุสาวรียหนูนอยยืนฉ่ีสัญลักษณของกรุง
บรัสเซลล ชมจตุัรัสแกรนดเพลซ(มรดกโลก) ใจกลางเมือง ชมหมูตึกตางๆ อาทิ 
ศาลาวาการเมือง หมูตึกกริลเฮาส ซึ่งครั้งหน่ึงในอดีตเคยเปนสถานทีป่ระทับของ
ราชวงศกษตัริยเบลเย่ียม และเปนตลาดนัดจดุรวมการแลกเปล่ียนสินคาในอดีต 
อิสระใหทานเดินเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง อาทิ ชอคโกแลตผาลายลูกไม เส้ือผา
รองเทากระเป�า ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูอเวนิว หลุยส Avenue Louise 
เปรียบเสมือนถนนชอง เอลิเซ ในนครปารีส เต็มไปดวยรานคาแบรนดเนมช่ือดังของ
ยุโรปมีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาตางๆ ตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก 
พักที่ :      Leonardo Hotel Wavre หรือท่ีพักระดับใกลเคียง 
 
วันที5่        กรุงบรัสเซลส – LA VALLÉE VILLAGE – ปารีส - ลองเรือชมแมน้ําแซนน 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางสู ชอปปم�งเอาทเล็ทตที่ใหญที่สุดในปารีส LA VALLÉE 

VILLAGE (300ก.ม.)ซึ่งเต็มไปดวยสินคาแบรนดเนมตางๆ มากมาย  
เท่ียง อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง  



 

 

บาย นําทานออกเดินทางเขาสู “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู
บนแมน้ําแซนน บริเวณตอน
เหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจ
กลางแควน อีล-เดอ-ฟรองซ 
จากการตัง้ถิ่นฐานมากวา 
2,000 ป ปจจบัุนกรุงปารีสเปน
หน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมท่ีลํ้าสมัยแหงหน่ึง
ของโลก และดวยอิทธิพลของ
การเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ 
แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญท่ีสุดแหงหน่ึง
ของโลก ระหวางการเดินทางชมววิทิวทัศนอันสวยงามของหมูบานทางชนบทของ
ฝร่ังเศส 1805 นําทาน “ลองเรือชมแมน้ําแซนน” พรอมชมชมสถานที่สําคัญ
คูบานคูเมืองสองฝم�งของแมน้ําแซนน โบราณสถานและอาคารที่เกาแกสรางดวย
ศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดดเดนเปน
มหานครท่ีงดงามแหงหน่ึงของโลก อาทิเชน หอไอเฟล , พิพิธภัณฑลูฟร , ศาลาวา
การ โอเต็ล เดอ วิลส ,เกาะเซ็นตหลุยส ,โบสถนอรทเตรอดาม , พิพิธภัณฑออร
เซย , แซงวาลี้ด , พระราชวังบูรบ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 ฯลฯ 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :     Best Western CDG Airport Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที6่       ปารีส – ยานมองมารต – มหาวิหารซาเครเกอร - จตรัุสทรอคาเดโร   
 Duty Free - ชอปปم�งแบรนดเนม – หางลาฟาแยต  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางเขาสู “ยานมองมารต” (Montmarte) เปนเนินเขาสูง 130 เมตร 

ทางเหนือของปารีสและเปนจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเคร-เกอร” 
(Bassilica of Sacre Coeur ) 
หรือวิหารพระหฤทัย  ที่สรางขึ้น
เพื่อเปนอนุสรณสถานท่ีอุทิศแดชาว
ฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงคราม
กับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบ
ศิลปะสไตลโรมัน - ไบเซนไทน 
Roman-Byzantine สีขาวสวย
เดนเปนสงาบนเนิน เขามองมารต 



 

 

นําทานชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกลาววา เนินเขามองมารตเปน
เนินแหงประวัติศาสตร และ เนินแหงความฝน ของบรรดาศิลปนทั้งหลาย ณ ท่ีแหงน้ี
คือ ที่นัดพบของศิลปนมาต้ังแตศตวรรษท่ี 19 ผลงานศิลปะไดมี การสรางสรรคจาก
ที่น่ีเปนจํานวนมาก อิสระใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง 
ในยานมองมารตตลอดสองขางทางจะเต็มไปดวยรานกาแฟสไตลปารีเซียง อิสระให
ทานไดเดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของท่ีระลึกตางๆ นําทานชมลาน
ประวติัศาสตร “ จัตุรัสคองคอรด” Place de la Concorde ที่พระเจาหลุยสที่ 
16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกโิยตินในสมัยปฏิวัติ
ฝร่ังเศส นําทานเดินทางสูบริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเปนจุดชมหอไอเฟลท่ีสวย
ที่สุด สัญลักษณของนครหลวงปารีส หอคอยโครงสรางเหล็กต้ังอยูบนชองป�เดอ 
มารส บริเวณแมน้ําแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเปนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส
ที่เปนที่รูจักกันท่ัวโลก ท้ังยังเปนหน่ึงในสิ่งกอสรางท่ีมีช่ือเสียงที่สุดในโลกอีกดวย 
อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานชมถนน
แหงแฟช่ัน“ ชองเอลิเซ ” (Champs-Elysees) ท่ีม ีความยาวกวา 2 กโิลเมตรที่
รมร่ืนไปด วยตนเมเปم�ลตลอดสองขางทางและถือวาเปนถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดใน
โลก ชม “ ประตชัูย”  Arc de Triomphe สัญลักษณแหงชัยชนะที่จักรพรรดินโป
เลียนใหสรางขึ้นในป ค.ศ.180 นําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีท่ี Duty Free 
อิสระกับการ ชอปปم�งสินคาตามรสนิยมแบรนดชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ําหอม เส้ือผา
กระเป�า เครื่องสําอาง  

เท่ียง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
บาย จากน้ันสินคาแบรนดเนมช่ือดังท่ีหางสรรพสินคา แกลลาร-ีลาฟาแยตต Galerie 

Lafayette 
...... ไดเวลานัดหมาย เดินทางเขาสูสนามบิน ชาร เดอ โกลล 
22.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวยเท่ียวบินท่ี QR038 
วันที่7       ปารีส -  กรุงเทพฯ  
06.00 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง) 
08.30 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินท่ี QR 832 
19.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,

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



 

 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ � ท่าน 
เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ�ม 

 

ก.ย.-ธ.ค. ���� 45,900 45,900 45,900 15,900 

พ.ย. ���� 43,900 43,900 43,900 14,900 

��-�� ต.ค.//��-�� ต.ค. ���� 47,900 47,900 47,900 15,900 

เทศกาลปีใหม่ ���� 55,900 55,900 55,900 16,900 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเฟรต//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  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรูและคอยดูแลอํานวย

ความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองดื่มและอาหาร
นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา(ทางบริษัทฯ
คิดคาบริการ 3,500.-) 



 

 

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทานเน่ืองจากป�องกัน
การสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 
 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 10 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระเงินมดัจํา จํานวน 25,000 บาท กอนการเดินทาง พรอม
แฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณา
ชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มฉิะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 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 ทางบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ  25 ทาน และไดรบั

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 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้น
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 - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด 
หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน   หรือ กรุปท่ีมกีารการันตีคามัดจําท่ีพัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมดัจําทั้งหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เกบ็คาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เกบ็คาบริการท้ังหมด 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 การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยืน่วีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


