
 

 

รหัสทัวร TTN2000429 

ทัวรยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด ซุปตาร...หลงรักดอกทิวลิป 8วัน 5คืน (QR) 
โดฮา - ปารีส - หอไอเฟล - ประตูชยัอารคเดอทรียงฟ� - พิพิธภัณฑลูฟวร  - มหาวิหารนอร
เทอดาม - La Vallee Village Outlet - Galeries Lafayette - บรูจจ - Market Square 
- เกนต - โบสถเซนตนโิคลัส - วิหารนักบุญเซนตบาโว - หอคอย แหงเมืองเกนต - บรัสเซลล - 
อะตอมเมี่ยม - จตัุรัสกรองดปลาซ – แมนเนเกนพิส - อัมสเตอรดมั - จัตรุัสดัมสแควร – 
พระราชวังอัมสเตอรดมั – ลองเรืออัมสเตอรดัม - กีธูรน - ลิเซ – สวนเคอเคนฮอฟ   

 



 

 

ตารางการเดินทาง 

 

 
 

วันแรก       กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา 

 
17.00 น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาตสิ สุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา หมายเลข 7 เคานเตอร N  สายการบิน 
Qatar Airways โดยมีเจาหนาทีข่องบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง  

19.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบิน Qatar 
Airways เท่ียวบินที ่QR833 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 

23.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบิน Qatar 
Airways 

 

วันที่สอง     โดฮา - ปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัยอารคเดอทรียงฟ� - พิพิธภัณฑลูฟวร  - 
มหาวิหารนอรเทอดาม 

 
01.25 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปารสี เมืองปารสี ประเทศฝรัง่เศส โดยสาย

การบิน Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR041 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ืองบิน 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

พัก 2 ทานตอ
หอง 

พักเด่ียว 

27 มีนาคม - 03 เมษายน 2563 (Tulip Festival) 48,888 9,900 

04 - 11 เมษายน 2563 (Tulip Festival) 48,888 9,900 



 

 

06.35 น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติปารสี เมืองปารสี ประเทศฝรัง่เศส นําทานผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและออกเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) เมืองหลวงของ 
ประเทศฝรั่งเศส (France) นําทานแวะถายรูปดานหนา นําทานถายรูปกบั หอไอเฟล 
(Eiffel Tower) ท่ีเปนเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และนําทานเดินทาง
ตอไปที่ ประตูชัยอารคเดอทรียงฟ� (Arc de triomphe de l'Étoile) หรือ
เรียกวา ประตูชัยนโปเลียน ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพื่อเปนการสดุดีวีรชนทหารกลาที่
ไดรวมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางยิ่งในสงครามนโปเลียน 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [1] 
นําทานถายรูปบริเวณดานหนาพิพิธภัณฑลฟูวร (Louvre Museum) ถายรูปกบั
พีระมิดแกวสถาปตยกรรมที่สะทอนความหรหูราและความโมเดรินของเมืองนํ้าหอม
แหงนี้ จากน้ันนําทานเดินทางตอไปที ่มหาวิหารนอรเทอดาม (Notre Dame 
Cathedral) มหาวิหารสําคัญของศาสนาครสิตนิกายโรมันคาทอลิก อายุกวา 850 
ป วากนัวาเปนโบสถที่สวยงามที่สุดในลักษณะกอทิกแบบฝรั่งเศส 

เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร [2] 
ที่พัก  นําทานเขาสูที่พัก Novotel Suites Paris Nord 18ème หรอืเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม     ปารีส - La Vallee Village Outlet - Galeries Lafayette 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม [3] 
 นําทานเดินทางสู La Vallee Village Outlet เพื่อชอปปم�งกับสินคาแบรนดเนม

ชื่อดังมากมาย ท่ีรวบรวมกันมาทําราคาโปรโมชั่นเอาใจขาชอปปم�งทัง้หลาย 
เที่ยง   อิสระอาหารกลางวันเพื่อใหทานสะดวกแกการชอปปم�ง 



 

 

 นําเดินทางกลับสูเมืองปารีส เดินเลนที่หางดังสุดหรูท่ีมีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหนึ่งของ
เมืองปารีส แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต (Galeries Lafayette) ที่ตกแตงดวยกระจกสี
ตามแบบอยางของศิลปะแบบไบแซนไทนสมยัใหมพบกับสินคาแบรนดเนมชั้นนํา
มากมายทั่วทุกมุมโลกที่รวบรวมอยูท่ีนี้โดยเฉพาะคอลเลคชั่นใหมๆของแบรนดดงั
ตางๆสามารถหาซ้ือกันไดที่น่ีเลย และที่สําคัญคือยังสามารถทํา Tax Refund คืนได
จากที่นี้เลยเชนกัน จากนั้นนําทานถายรูปกบั ปาแลการนีเย (Palais Garnier) 
หรือ Paris Opera ที่ตั่งอยูตรงใจกลางเมืองปารีส เปนสถาปตยกรรมโบราณสไตล
บาโรซึ่งถือกันวาเปนงานสถาปตยกรรมชิ้นเอกของยุคนั้นเลยก็วาได 

เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  [4] 
ที่พัก  นําทานเขาสูที่พัก Novotel Suites Paris Nord 18ème หรอืเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่สี่       บรูจจ - Market Square - เกนต - โบสถเซนตนิโคลสั - วิหารนักบุญเซนตบา
โว - หอคอย แหงเมืองเกนต  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม [5] 

นําทานเดินทางตอสูเมือง บรูจจ (Brugge)  ประเทศ
เบลเยี่ยม เมืองท่ีไดชื่อวาเปน เวนิชแหงยุโรปเหนือ 
เพราะเมืองเต็มไปดวยลําคลองและสถาปตยกรรม
สวยๆมากมายจนไดรบัการจดทะเบียนเปนมรดกโลก
โดย ยูเนสโก  



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [6] 
เท่ียวชมบรรยากาศของเมืองบรูจจ ท่ีโดงดังในเรื่องของชอคโกแลต และเบียรกวา 
400 ชนิด นําทานสู Market Square และถายรูปกบั Basilica of the Holy 
Blood เปนโบสถสไตลโรมันและโกธิค เลากันวาโบสถแหงน้ี ไดเก็บรักษาเส้ือผาที่
เปم�อนเลือดและอัฐิของพระเยซูไว และ Belfry & Halle หอระฆังขนาดสูง ใหญ 
และสวยงามที่ตั้งอยูบรเิวณจตุรัสของเมือง จากนั้นนําทานเดินทางตอสูเมือง เกนต 
(Ghent) หนึ่งในเมืองใหญของประเทศ
เบลเยี่ยม ทีเ่ต็มไปดวยสถาปตยกรรมขนาด
ใหญจากยุคกลาง เชน โบส ปราสาทและ
หอนาฬิกา ถายรูปกับสามหอคอยแหงเกนต 
ท่ีประกอบดวย โบสถเซนตนิโคลัส 
(St.Nicholas’s Church) โบสถขนาด
ใหญสไตลโกธิค ไมไกลกัน วิหารนักบุญเซนตบาโว (St. Bavo’s Cathedral) 
สรางข้ึนในสมัยพระเจาชารลส ที ่5 เปนศิลปะแบบโกธิค ใชเวลากอสรางยาวนานกวา 
3 ศตวรรษนับตั้งแตป 1290 เพ่ืออุทิศใหกับเซ็นตบาโว ซึ่งเปนนกับญุองคอุปถมัภ
ประจําเมืองเกนต และสุดทายที ่หอคอย แหงเมืองเกนต (Belfry of Ghent) หอ
ระฆังสูงตระหงานเอกลักษณของเมืองเกนต จากนั้นออกเดินตอสูเมือง บรัสเซลล 

เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร [7] 
ที่พัก  นําทานเขาสูที่พัก Holiday Inn Gent Expo หรือเทียบเทา 
 

วันที่หา     บรัสเซลล - อะตอมเม่ียม - จัตุรัสกรองดปลาซ – แมนเนเกนพสิ- อัมสเตอรดัม 
-จัตุรัสดัมสแควร – พระราชวังอัมสเตอรดัม – ลองเรืออัมสเตอรดัม 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม [8] 

นําทานเที่ยวชม เมืองบรัสเซลล(Brussel) ท่ีเปนเมืองหลวง และเปนเมือง
ศูนยกลางการปกครองของประเทศเบลเย่ียม อีกทั้งยังเปนท่ีตั้งของหนวยงานสําคัญ
ของยุโรม เชน สํานักงานใหญของสหภาพยุโรปและ องการนาโต นาํทานถายรูปกับ 
อะตอมเม่ียม (Atomium) อาคารไฮเทค มคีวามสูง 330 ฟุต ประกอบดวยวัตุทรง



 

 

กลม 9 ลูก เพ่ือสะทอนถึงความกาวหนาของมวลมนุษยชาต ิจากนัน้นําทานเดิน
ทางเขาสู จัตุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) ท่ีตั้งอยูใจกลางเมอืงบรัสเซลล ไดชื่อ
วาเปนจัตุรัสที่มีความสวยงามมากของยุโรป ดวยอาคารทีเ่กาแกมากมายหลาย
รูปแบบ เชน สถาปตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกวาเปนจุดรวม
ของบรรดาสถาปตยกรรมแนวตางๆ ซึ่งอาคารสวนใหญนั้นจะสรางมาต้ังแตสมัยยคุ
กลาง และนําทานชมไฮไลทสําคัญของเมืองบรัสเซล แมนเนเกน พสิ (Manneken 
Pis) รปูปم�นที่หลอดวยทองแดง มีรปูแบบเปนเด็กชายสูงประมาณ 60 เซนติเมตร อยู
ในทาปสสาวะ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [9] 
 เดินทางสูเมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเทอรแลนด
ตั้งอยูริม “แมนํ้าอัมสเตล” (Amstel River) เมืองที่ผูคนสวนใหญใชจักรยานในการ
สัญจรไปมา และยังเต็มไปดวยรานขายของฝากท่ีละลึกมากมายแตกตางจากที่อื่น 
และมีสินคาบางชนิดหาซื้อไดเฉพาะที่แหงนี้ดวย นําทานชม จัตุรัสดัมสแควร (Dam 
Square) ที่กลางจัตรุสัมีอนุสาวรียแหงชาติ ที่สรางเพ่ือระลึกถึงผูเสียชีวิตในชวง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 และถายรูปดานหนา พระราชวังอัมสเตอรดัม (Royal 
Palace Amsterdam) พระราชวงัท่ีมีความเกาแกแหงหนึ่งของเนเธอรเเลนด 
จากนั้นนําทานลองเรือชมบรรยากาศของอัมสเตอรดัม เมืองที่มีคลองมากมาย และ
นําทานชมโรงงานมโรงงานเจียระไนเพชร Royal Coster ( Diamond Factory) 
ซึง่เปนโรงงานผลิตเพชรชื่อดังของประเทศเนเธอรแลนดทีดํ่าเนินกิจการมาต่ังแตปค.ศ. 
1840 

เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร [10] 
ที่พัก  นําทานเขาสูที่พัก Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark หรือ

เทียบเทา 



 

 

วันที่หก     อัมสเตอรดัม - กีธูรน - ลิเซ – สวนเคอเคนฮอฟ   

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม [11] 
 เดินทางสูเมือง กีธูรน (Giethoorn) ประเทศเนเธอรแลนด สมยานาม "เวนิสแหง
เนเธอรแลนด (Venice of Netherland) เมืองที่แสนสงบเรียบงาย ไมมีรถติด ไม
มีมลพิษกวนใจ ใหทานไดสูดอากาศบริสุทธิจากธรรมชาติอยางเต็มปอด และ นําทาน
ลองเรือชมทัศนียภาพของหมูบานไรถนนแหงนี ้จากน้ันปลอยอิสระใหทานถายรูป
ตามอัธยาศัยในหมูบานแหงนี้ที่ไมวาเดินไปทางไหนมุมไหนก็สวยงามไปหมดทุกมมุ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [12] 
จากนั้นนําทานเดินทางตอสูเมืองลิเซ (Lisse) เมืองที่เปนไฮไลทสําคัญสําหรับการ
เดินทางนี้ เพื่อเขาชมสวนดอกไม สวนเคอเคนฮอฟ  (Keukenhof) ที่เปดใหชมป
ละหน่ึงครั้งใน ชวงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ซึ่งภายในสวนเต็มไปดวยดอกทิวลิป
นานาพรรณ สวนแหงน้ีจึงไดชื่อวาเปน สวนแหงยุโรป อิสระใหทานถายภาพและเดิน
ชมความงดงามของดอกทิวลิป ภายในสวนเคอเคนฮอฟ แหงนี้  

เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร [13] 
ที่พัก  นําทานเขาสูที่พัก Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark หรือ

เทียบเทา 
 

 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด     อัมสเตอรดัม - ซานสครันส  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม [14] 

เดินทางสู หมูบานซานสครันส (Zaanse 
Schans) หมูบานกังหันลม นําทานเที่ยว
ชมบานเกาสไตรเกาแกของชาวฮอลแลนด 
ซึ่งภายบานแตละหลังจะเปนรานคา 
จําหนายของท่ีละลึกเล็กๆนอยๆ ใหทานได
นํากลับไปเปนของฝาก ชมสาธิตการทํา
รองเทาไม ท่ีมีประวัตคิวามเปนมากวา 
700 ป ทํามาจากตนป�อบลา ซึ่งเปนไมเมืองหนาวเน้ือแข็งมีคุณสมบัติแข็งแรง ให
ความอบอุนเมื่อใสในหนาหนาวและ ใหความรูสึกเย็นเม่ือใสในหนารอน 

บาย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [15] 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินอัมสเตอรดัม เพ่ือใหทานมีเวลาในการทํา

คืนภาษี (Tax Refund)  
16.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบิน Qatar 

Airways เท่ียวบินที ่QR274 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 
23.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบิน Qatar 

Airways 
 

วันที่แปด สนามบินโดฮา - กรุงเทพฯ 

 
01.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar 

Airways เท่ียวบินที ่QR834 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน  
12.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 



 

 

**ราคาไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน, คนขับรถทองถิ่น, หัวหนาทัวรคนไทย  
ทานละ 55 EUR/ทาน/ทริป  ทั้งนี้ทาสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศสามารถใหบริการวันละ 12 ชั่วโมง มิอาจเพิ่ม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยูกับ
สภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการนี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มเติม 

 

อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน  

 คารถโคชปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดืม่ 
คาซักรดี คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมการขอวซีาเชงเกน 4,000 บาท/ทาน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุก
กรณี หากทานไมผานการพิจรณาจากสถาณทูต) 



 

 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีนํา้หนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 

× คาทิปมัคคุเทศกทงถิ่น, คนขับรถทองถิ่น,หัวหนาทัวรคนไทย, 55 EUR/ทาน/ทริป ทั้งนี้
ทาสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

 
เดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดนิทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท พรอมคาวีซา 4,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสาร
การจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นท่ีรออยู 

 หากชําระไมครบตามจาํนวน บรษิัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี
เงื่อนไข 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทานั้น 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื 
การถกูปฏิเสธในกรณอ่ืีน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดย
เปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผู
เดินทางในบางครัง้ที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนาํเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศยุโรป สามารถใหบริการวันละ 12 

ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีท่ีพาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณใีดๆท้ังสิน เน่ืองจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจาย
ทั้งหมดไปเรียบรอยแลว 
 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก : 
1. กรณยีกเลิกกอนการเดนิทาง 50 วันข้ึนไป คนืคามัดจําท้ังหมด (ในกรณีท่ียื่นวีซาแลวขอเก็บ

คาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง) 
2. กรณยีกเลิกกอนการเดนิทาง 40-49 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 
3. กรณยีกเลิกกอนการเดนิทาง 31-39 วันข้ึนไป เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 วนั ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 
5. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง (ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจรงิ) 
6. กรณีวีซาถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเกบ็คาใชจายตามท่ีเกิดขึน้

จริง เชน คาวีซาและ คาบริการยืน่วีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาต๋ัวเครื่องบิน เปนตน คา
สวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเตมิจากทางบริษัทฯอีกครั้ง)  

 
เอกสารท่ีใชในการยืน่วีซาฝรั่งเศส 
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีเหลืออายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน มีหนาวางคูท่ียังไม
ประทับตรา 2 หนาขึ้นไป โปรดตรวจดูอยางละเอียด  
2. รูปถายสี หนาตรง หามสวมแวนสายตาและคอนแทคเลนส, หามยิ้มเห็น
ฟน, หามสวมตางหูและเครื่องประดับ พื้นหลังฉากสีขาวเทานั้น ขนาด 3.5 
X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหนาตองมีขนาดใหญ 80% ของพ้ืนที ่ตอง
รวบผมใหเห็นใบหูและค้ิวทั้ง 2 ขางและตองเห็นไหลท้ัง 2 ขาง จํานวน 2 
รูป  ถายไมเกิน 6 เดือน 
3. เอกสารสําคัญสวนบุคคล  

3.1 สําเนาทะเบียนบาน  
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)  
3.4 สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล) 
3.5 สําเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท (มีอาย ุ30 วัน นบัจากวันที่ออกการงาน) ใบรบัรองการทํางานจาก
บริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วัน



 

 

เดือนปท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทนี ้และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ (ไมเกิน 3 เดือน นับจากวันท่ีออก) ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือ
รับรองที่คดัไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวตัถปุระสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ 
ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน (มีอาย ุ15 วัน นับจากวันท่ีออก) 

- รายการเดินบญัชีออมทรัพย (Statement) 6 เดือนจากธนาคารเทานั้น ควรเลือกเลมที่มี
การเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวาม ีฐานะการเงิน
เพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจายไดอยางไมเดอืดรอน 
เมื่อกลับสูภูมิลําเนา **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสหกรณออมทรัพย** 

- กรณีท่ีผูออกคาใชจายให ตองมีหนังสือสปอนเซอร และหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ 
เชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส สูตบิัติ พรอมเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) 

- กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย ในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษทัฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดง ความ
รับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบรุายชือ่ผูเดินทาง และเหตุผลท่ี
จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย  
7. กรณีท่ีเปนนักเรยีน นักศึกษา  

- จะตองมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานั้น (มีอาย ุ
30 วัน นบัจากวันที่ออก) 
8. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป ท่ีไมไดเดินทางกับพอและแม 

ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศ **ตองไปขอหนังสือยินยอมจากท่ีวา
การเขตหรืออําเภอเทานั้น และระบุชื่อบคุคลที่เด็กจะเดินทางไปดวยและความสัมพันธของผู
เดินทางที่มีตอเด็ก** พรอมเอกสารดังตอไปน้ี 

- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสูตบิัตรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 



 

 

- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ 
9. **กรณบีุตรอยูในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ�ายใดฝ�ายหนึ่ง จะตองมีหนงัสือรับรองการ
ปกครองบตุรและเอกสารการหยารางตองมีขอความระบุวามีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว** 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดนิทางไปกบับดิา มารดา  

- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสูตบิัตรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันท่ีมายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซา
ใหกับบตุร ** 
10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดนิทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน 
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว 
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม 
เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบรษิัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนดัหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร 
ดังกลาวเชนกัน 
12. กรณียกเลิกการเดนิทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
เพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของสถานทูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก 
บันทึกไวเปนสถติิในนามของบริษัท 
 
หมายเหตุ 
เอกสารทุกฉบับตองเปนภาษาอังกฤษ และชื่อตองตรงตามหนาพาสปอตทุกตัวอักษร 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมรายละเอียดในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกน 
** กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน!!** 

กรูณากรอกรายละเอียดใหครบทุกขอ เพื่อความสะดวกในการขอวีซา 
หากทานกรอกขอมูลไมครบถวน ทางบริษัทฯไมสามารถย่ืนวีซาใหทานได 

 
ช่ือ-นามสกุล (ตามหนาพาสปอรต)......................................................................................................... 
นามสกุลตอนเกิดหรือกอนสมรส............................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด.................................................................................................................................. 
เลขที่พาสปอรต...................................................วนัหมดอาย.ุ.............................................................. 
สถานภาพ   โสด  สมรส  แตงงานไมจดทะเบียน  หยา   หมาย 
   
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได ............................................................................................................. 
จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณยี.................................................... 
เบอรโทรศัพท(บาน) .............................................. เบอรโทรศัพท(มือถือ)............................................... 
***กรุณาระบ ุEmail............................................................................................................................ 
 
อาชีพ  พนักงานบริษัท เจาของกิจการ  นักเรียน/นักศึกษา  วางงาน  
ช่ือสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา .............................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา ........................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย.................................................. 
เบอรโทรทีท่ํางาน/สถานศึกษา ............................................................................................................. 
รายไดตอเดือน .................................................................................................................................. 
เบอรโทรศัพททีทํ่างาน/สถานศึกษา ......................................................................................................  
 
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ทานเคยไดรบัวีซาเชงเกนหรือไม 

ไมเคย 
เคย  
 

 



 

 

กรณีเคยไดรบัวีซาเชงเกน กรุณาระบุประเทศ รหัสวีซา วัน/เดือน/ป ของวันออกและวันหมดอายุของวีซา 
1. ............................................................................................................................................  
2. ............................................................................................................................................  
3. ............................................................................................................................................  
4. ............................................................................................................................................  

 
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ทานเคยพิมพลายน้ิวมือเพ่ือทาํวีซาเชงเกนหรอืไม 

ไมเคย 
เคย  

กรณีเคยพิมพลายน้ิวมือเพื่อทําวีซาเชงเกน กรุณาระบุ ประเทศ วัน/เดือน/ป ที่พิมพลายน้ิวมือ 
1. ............................................................................................................................................  
2. ............................................................................................................................................  

 
ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 
เคย (เหตผุลในการถูกปฎิเสธ).................................................................................................... 

 
ความรบัผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 
    ตัวผูขอวีซาเอง  
    มีผูอ่ืนออกให ช่ือผูออกคาใชจาย ........................................................ ความสัมพันธ..................... 
 
 


