
              

 

    

 
 Happy Time in Paris and Benelux  

ฝร ั�งเศส เบลเยี�ยม ลกัเซมเบริก์ เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์ 
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิ เอมเิรสต ์(EK) 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เที�ยวปารสี (Paris) เมอืงที�มเีต็มไปดว้ยมนตเ์สนห่แ์ละสดุแสนโรแมนตกิ 

• เยอืนเมอืงบรจูจ ์(Brugge) มนตเ์สนห่เ์มอืงมรดกโลก หรอื "เวนชิแหง่ ยโุรปเหนอื" 

• เดนิเลน่กรงุลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) นครรฐัที�มพี ืHนที�ขนาดเล็กที�สดุแหง่หนึ�งของยโุรป  

• เมนเูด็ด หอยเอสคาโก,้ ขาหมเูยอรมนั , และ หอยแมลงภู ่ 

• ชมเทศกาลดอกไมท้ี�สวนเคอเคนฮอฟ 

 

 

         กาํหนดการเดนิทาง                                                                                   
 

วนัที�   4-11 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 49,900.- 

วนัที�   11-18, 13-20 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 58,900.- 

วนัที�   9-16 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 49,900.- 

 

 

 

 

ราคาเพยีง  49,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัZวเครื�องบนิ 

 



              

 

    

    เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า 

โรงแรมที�พกั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2. 
ดไูบ – ปารสี – ประตชูยั - หอไอเฟล – ยา่นมงมารต์ –  

ลอ่งเรอืบาโตมชุ   
✈ O O CHINAGORA   

3. ปารสี – พระราชวังแวรซ์ายส ์- SHOPPING O O X  

4. ปารสี - เมอืงบรจูจ ์- กรงุบรัสเซลส ์ O O O CHINAGORA   

5. กรงุบรัสเซลส ์– ลักเซมเบริก์ - โคโลญ O O O MERCURE 

6. โคโลญ – OUTLET - หมูบ่า้นกงัหันลมซานสคันส ์- อมัสเตอดมั O X O VAN DE VALK  

7.   
อมัสเตอรด์ัม – ลอ่งเรอืหลังคากระจก – สถาบนัเจยีระไนเพชร -  

เทศกาลดอกไมท้ี@สวนเคอเคนฮอฟ - สนามบนิ 
O O ✈  

8. ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที� 1: กรงุเทพฯ – ดไูบ   

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที@ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

21.05 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที@ยวบนิที@ EK 373 

วนัที� 2: ดไูบ – ปารสี – ประตชูยั - หอไอเฟล – ยา่นมงมารต์ - ลอ่งเรอืบาโตมชุ   

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี�ยนเครื�อง 

04.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี ประเทศฝรั@งเศส โดยเที@ยวบนิ EK 71 

09.25 น. ถงึ สนามบนิถงึท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ั�งเศส นําทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิ@นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัKวโมง และจะเปลี@ยนเป็น 5 ชัKวโมงในวันที@ 31 

มนีาคม 2562) นําทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) มหานครอันยิ@งใหญ่แห่งหนึ@งของโลก เป็น

เมอืงหลวงของประเทศฝร ั�งเศส (France) ดนิเเดนแหง่แฟชั@นและนํTาหอม เมอืงที@ตดิอนัดับ 1 ใน 10 

ของโลก  จาก นัTน นํ าท่ านผ่ าน ช ม ล าน ป ระว ัต ิศ าส ต ร์จ ัตุ ร ัส ค อ งค อ ร์ด  (Place de la 

Concorde) ลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี@ 16 และพระนางมารอีังตัวเน็ตต ์อันเป็นจุดเริ@มตน้แห่งการ

เปลี@ยนแปลงการปกครองประเทศของฝรั@งเศส  นําท่านเดนิทางเขา้สู ่ถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลเิซ ่

(Champs Elysees) ถนนสายยาวที@มชี ื@อเสยีงที@สดุของปารสีและเป็นตน้แบบถนนราชดําเนนิ อสิระให ้

ท่านเดนิเล่นชอ้ปปิTงแหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมดังมากมาย ซึ@งมเีรยีงรายอยูต่ลอดทาง พรอ้มชมความ

ยิ@งใหญข่องประตชูยั (Arc de Triumphe) อนุสรณ์สถานที@สําคัญของปารสี ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็น

ประตูชยัที@ย ิ@งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทั Tงยังมคีวามละเอยีดออ่นในการออกแบบสถาปัตยกรรม



              

 

    

สไตลศ์ลิปะนโีอคลาสสกิ โดยเฉพาะรปูแกะสลักลอยที@นับเป็นผลงานชั Tนยอดจากศลิปินชั Tนเยี@ยม ที@มเีลา่

เหตุการณ์การปฏิวัตแิละจักรวรรดิฝรั@งเศสผ่านผลงานศิลปะรอบๆประตูรอบ 4 ทิศ จากนัTนนําท่าน

ถา่ยภาพเป็นสดุประทบัใจกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) หอคอยโครงสรา้งเหล็กประตมิากรรมเหล็ก

ขนาดใหญ่ที@สรา้งขึTนเพื@อเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฏวิัตอิตุสาหกรรมของฝรั@งเศสและเพื@อ

เป็นสัญลักษณ์แห่งงาน World Fair ปี ค.ศ 1889 สัญลักษณ์ที@โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสี ที@

บรเิวณจัตรัุสทรอคาเดโร ่หอไอเฟลเป็นสญัลักษณ์ของประเทศฝรั@งเศสที@เป็นที@รูจั้กกนัทั@วโลก ทั Tงยงัเป็น

หนึ@งในสิ@งกอ่สรา้งที@มชี ื@อเสยีงที@สดุในโลกอกีดว้ย นําทา่นสูศ่นูยก์ลางการชอ้ปปิTง 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ยา่นมงมารต์ (Montmartre) เนนิเขาที@สูงที@สุดในปารสี   นําทา่นชมวหิารพระ

หฤทยัอนัศกัดิkสทิธิk (Sacre Coeur) เป็นโบสถ์แบบศลิปะโรมาโนไบแซนไทน์ที@สวยที@สุดในกรุง

ปารสี ณ บรเิวณนีT คุณจะไดช้มกรุงปารสีที@แสนจะน่าประทับใจ พรอ้มรื@นเรงิไปกับนักดนตรพีเนจรที@มา

ขับกล่อมดนตรีใหก้ับผูม้าเยือน บรเิวณมงมาร์ต มีบาร์ คาเฟ่ รา้นคา้น่ารัก แทรกตัวเบียดเสียดกัน

มากมาย รวมถงึสนิคา้ที@ระลกึใหท้่านเลอืกชม เลือกซืTอ ไดต้ามอัธยาศัย นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑ์

นํ Hาหอม Fragonard พพิิธภัณฑ์ที@จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดงวธิีการผลตินํTาหอมใน

ปัจจุบัน ของโรงงานผลตินํTาหอมยี@หอ้ Fragonard ยี@หอ้นํTาหอมอันโด่งดัง ที@มแีหล่งผลติตน้กําเนดิมา

จากเมอืง Grasse เมอืงที@ไดช้ื@อวา่เป็นเมอืงหลวงของโลกนํTาหอม โดยพพิธิภณัฑแ์ห่งนีTกอ่ตั TงขึTนมาในปี 

1983 ตัวอาคารเป็นที@อยูเ่ดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ที@ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ@งแตล่ะ

หอ้งจัดแสดงเรื@องราวเกี@ยวกบับรรจภุณัฑบ์รรจนํุTาหอมตั Tงแตส่มยัอดตีจนถงึปัจจบุนั และบอกเลา่เรื@องราว

การผสมผสานกลิ@นนํTาหอมใหม้เีอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารสีที@ไม่

เหมอืนใคร ท่านสามารถเลอืกซืTอนํTาหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศัย จากนัTน

นําท่านล่องเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่นํTาแซนที@ไหลผ่านใจ

กลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝั@งแมนํ่Tา

เป็นอีกหนึ@งประสบการณ์ที@น่าประทับใจ โดยเรอืจะล่องผ่านมหาวหิารนอเตรอดามแห่งปารสี 

(Notre-dame de Paris) อายกุว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิที@งามเลศิ โดด

เด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลี@ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพืTนดนิถงึ 96 เมตร 

เป็นสถานที@ประกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ี@ 16 กบัพระนางมาร ีองัตัวแนตต ์และยงัเป็น

จดุกโิลเมตรที@ศนูยข์องประเทศฝรั@งเศสอกีดว้ย  

คํ�า       รับประทานอาหารคํ@า ณ ภตัตาคาร อาหารพืTนเมอืง (หอยเอสคาโก)้ 

ที�พกั      เขา้สูท่ี@พัก โรงแรม HUATIAN CHINAGORA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัที� 3: ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– SHOPPING 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



              

 

    

 เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) อนั

ยิ@งใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิ�นบรรยายในพระราชวงั) ที@สรา้งขึTนตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี@ 

14 ภายในตกแต่งอยา่งวจิติรอลังการ ทั Tงจติรกรรมฝาผนัง รปูปัTน รปูแกะสลักและเครื@องเรอืน ซึ@งเป็นการ

ใชเ้งนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวงั เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,ทอ้งพระโรง

ที@ตกแต่งอยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี@, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที@มคีวามยาวถงึ 

73 เมตร ซึ@งเป็นหอ้งที@พระยาโกษาธบิดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย

สาสน์ตอ่พระเจา้หลุยสท์ี@ 14 แห่งฝรั@งเศส อกีทั Tงยังเป็นหอ้งที@ใชสํ้าหรับจัดงานเลีTยงและเตน้รําของพระ

นางมาร ีอังตัวแนตต์ มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี@ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีที@ตกแต่งอย่างงดงาม, 

ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนที@ย ิ@งใหญ ่ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัTนอสิระเลือกซืTอสนิคา้แฟชั@นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น 

เครื@องสําอาง นํTาหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัTนพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที@เต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปปิTง

จากทั@วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที@แกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์(Galleries 

Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซืTอสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ที@มสีาขา

เปิดอยูใ่จกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครื@องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี@หอ้

ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

คํ�า       อสิระอาหารคํ@าตามอธัยาศัย 

ที�พกั      เขา้สูท่ี@พัก โรงแรม HUATIAN CHINAGORA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 4:  ปารสี - เมอืงบรจูจ ์- กรงุบรสัเซลส ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรูจจ ์(Brugge) เมอืงตอ้งมนตเ์สน่หเ์มอืงมรดกโลก เมอืงเก่าแก่ที@สวยงาม 

ซึ@งมรีปูแบบสถาปัตยกรรมสไตลเ์ฟลมชิบรซูที@เป็นเอกลักษณ์ ประกอบไปดว้ยคคูลองเป็นจํานวนมาก จน

ไดรั้บการขนานนามวา่ "เวนชิแหง่ ยโุรปเหนอื" เป็นเมอืงที@มคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรเ์ป็นอยา่งมาก  

นําทา่เยี@ยมชมจัตรัุสกลางเมอืง ที@มคีวามโดเดน่ขอหอระฆงัสงู 300 ฟตุ ของป้อมปราการประจําเมอืงอาย ุ

700 ปี  อาคารศาลาวา่การเมอืง (City Hall) แสนสวยดว้ยสไตลโ์กธคิ บรเิวณโดยรอบจะเต็มไปดว้ย

บรรยากาศยอ้นยคุไปสูอ่ดตีกาล เหมอืนเมื@อครั Tงที@เมอืงสมัผัสบรรยากาศที@สวยงามตามอธัยาศัย  นําทา่น

ถ่ายรูปกับโบสถพ์ระโลหติศักดิyสทิธิy (Basilica of the Holy Blood) ซึ@งจะมกีารแห่พระธาตุขึTนทุกปีใน

วันที@พระเยซเูสด็จขึTนสูส่รวงสวรรค ์

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยี�ยม(Belgium) สถาน

ที@ตั Tงสํานักงานใหญ่องคก์ารสนธสิัญญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้จากนัTนนําท่านถา่ยรูปกบั

อนสุรณ์อะโตเมี�ยม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ชึ@งเป็นสญัลักษณ์รปูโครงสรา้ง

อะตอมที@ขยายใหญห่ลายลา้นเท่าและสรา้งขึTนเป็นหอแสดงนทิรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 น ซึ@ง

ตอนนีTไดก้ลายเป็นแลนดม์ารก์ใหมอ่กีแห่งหนึ@งของเบลเยยีมที@ควรมาเยอืนอย่างมาก  จากนัTนนําท่าน

เดนิทางสูจั่ตรัุสกลางเมอืงจตัรุสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place)  เป็นลานกวา้งลอ้มรอบทั Tงสี@ดา้นดว้ย



              

 

    

ตกึโบราณ ตกึส่วนใหญ่ลว้นมลีวดลายปนูวจิติรแตม้ทอง เป็นอาคารสไตลบ์ารอก ไมว่่าจะเป็นศาลาว่า

การเมอืง พพิธิภัณฑป์ระจําเมอืง อาคารของสมาคมอาชพีต่าง เป็นตน้  นําท่านชมและถ่ายรูปกับเมเน

เกน้พสี (Manneken Pis) ซึ@งเป็นประตมิากรรมรูปเด็กชายยนืฉี@ ซ ึ@งจะเป็นจุดเด่นในยา่นจัตุรัสกรองด์

ปลาซที@ซ ึ@งมผีูค้นเขา้มาท่องเที@ยวเป็นจํานวนมาก ทําใหส้รา้งความสนใจใหก้ับนักท่องเที@ยวจํานวนไม่

นอ้ยเป็นประตมิากรรมที@มมีาตั Tงแต่ปี 1987 เป็นผลงานการออกแบบของเดนสิ อาเดรยีน เดอบรู ีจากนัTน

ใหท้า่นเดนิเล่นอสิระชมเมอืงหรอืเลอืกซืTอสนิคา้พืTนเมอืงตามอธัยาศัย รวมทั TงเลอืกซืTอ ชมิ ชอ็กโกแลต 

ซึ@งประเทศเบลเยยีมยังเป็นที@ยอมรับไปทั@วโลกว่ามรีสชาดเขม้ของช็อกโกแลต เป็นสวรรคข์องคนรัก

ชอ็กโกแลต 

คํ�า      รับประทานอาหารคํ@า ณ ภตัตาคาร อาหารพืTนเมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 

ที�พกั       เขา้สูท่ี@พัก โรงแรม RAMADA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 5: กรงุบรสัเซลส ์– ลกัเซมเบริก์ - โคโลญ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูก่รุงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบริก์ นครรัฐที@มพีืTนที@ขนาดเล็กที@สดุแห่ง

หนึ@งของยโุรป (2,586 ตร.กม.) ชมยา่นเมอืงเกา่แห่งลักเซมเบริก์ เมอืงแหง่แกรนดด์ยคุ ชมสะพานสมัย

โรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสําริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่าการเมือง 

พระราชวังที@ประทับของแกรนดด์ยุค ชมววิทวิทัศน์ของเมอืงที@บา้นเรอืนตั Tงเรยีงรายอยูใ่นแนวหุบเขาดู

สวยงามยิ@ง 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโลญ (Cologne)  เมอืงสําคัญรมิแม่นํTาไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 4 ของ

ประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทั Tงยังเป็นแหล่งผลตินํTาหอมออดิ

โคโลญ 4711 อันลอืชื@อ นําเที@ยวชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเก่าสมัยโรมันเรอืงอํานาจ ถ่ายรูปกบัมหา

วหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ@มก่อสรา้งมาตั Tงแต่ปี 1248 แต่มปัีญหาใหต้อ้งหยุดพัก

การก่อสรา้งไปบา้ง จงึตอ้งใชเ้วลากว่าหกรอ้ยปีจงึสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และ สรา้งเสร็จในปี 1880 มหา

วหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลกิ นับเป็นวหิารที@ใหญ่และสงูที@สดุในโลกใน

สมยันัTน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร 

สรา้งเพื@ออทุศิใหนั้กบญุปีเตอร ์และพระแมม่าร ี 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ@า ณ ภตัตาคาร อาหารพืTนเมอืง  (ขาหมเูยอรมนั) 

ที�พกั       เขา้สูท่ี@พัก โรงแรม MERCURE KOLN WEST หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัที� 6: โคโลญ – OUTLET - หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– อมัสเตอดมั 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู่ McArthurGlen Designer Outlet Roermond ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เอาท์เลทขนาด

ใหญ่ที@เป็นแหล่งช๊อปปิTงของคนเนเธอรแ์ลนด,์ เยอรมัน และ เบลเยี@ยม ที@นยิมมาเลอืกซืTอสนิคา้ราคา



              

 

    

ยอ่มเยานานาชนดิ อสิระให ้ทา่นไดเ้ลอืกซืTอสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ อาทเิชน่ GUCCI, PRADA, BALLY, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, SALVATOR FERRAGAMO, GUESS, SUPERDRY, NIKE, SKECHERS, 

DIESEL, AEMANI, CLARK,DESIGUAL, FRED PERRY, KIPLING, ERMENGILDO ZEGNA, TUMI, 

MICHAEL KORS, LEVI’S, MEXX MCM, FURLA ฯลฯ และอื@นๆอกีมากมาย 

กลางวนั        อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans)    ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเป็นที@

ระลกึกับกังหันลม สัญลักษณ์ที@สําคัญอย่างหนึ@งของชาวดัตช ์และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไม ้

ของชาวดัตชท์ี@ใชใ้สใ่นชวีติประจําวันในงานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซืTอสนิคา้ของที@ระลกึ จากนัTนนํา

ท่านเดนิทางสูก่รุงอมัสเตอดมั (Amsterdam) เมอืงแห่งแสงส ีและอสิรเสรภีาพ ของนักท่องเที@ยว

จากทั@วโลก นําท่านผ่านชมเมอืงที@มากมายไปดว้ยพพิธิภณัฑร์ะดับโลกตา่งๆ มากมาย  นําท่านสูบ่รเิวณ

จตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมอืงใหเ้วลาท่านเดนิเล่นอสิระย่าน Red light 

district ใจกลางกรงุอมัเตอรด์ัม ยา่นการคา้เพศพาณชิที@ถกูกฎหมาย อยูก่ลางเมอืงอมัเตอรด์ัม 

คํ�า       รับประทานอาหารคํ@า ณ ภตัตาคาร อาหารพืTนเมอืง   

ที�พกั 
 เขา้สูท่ี@พัก โรงแรม VAN DE VALK BREUKELEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 7: อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – สถาบนัสอนการเจยีระไนเพชร -   

เทศกาลดอกไมท้ี�สวนเคอเคนฮอฟ - สนามบนิ 

เชา้ 
 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมเมอืงอมัสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีTยวเขา้ตามลําคลอง สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่

รวมทั Tงสภาพบา้นเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั Tงแต่สมัยศตวรรษที@ 17 และทัศนียภาพของ

บา้นเรอืนอนัสวยงามอยา่งมเีอกลักษณ์ นําเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรที@มชี ื@อเสยีงทา่นจะ

ไดส้ัมผัสและเรยีนรูพ้ืTนฐานในการดูและการเจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัTนยังไดม้โีอกาส

เลอืกซืTอเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลอืกชมสนิคา้อื@น อยา่งนาฬกิายี@หอ้ดังมากมาย 

อ า ทิ  เ ช่ น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, 

CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวม ไป ถึ งน าฬิ ก า แ ฟ ชั@ น อ ย่ า ง  GUCCI, DIESEL, DKNY, 

CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ  

กลางวนั 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําท่านเดนิทางสูเ่ทศกาลดอกไมท้ี�สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มพีืTนที@กว่า 200 ไร ่เชญิอสิระ

ตามอธัยาศัยกบัการชื@น ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพันธุห์ลากส ีที@ท่านจะชื@นชอบและประทับใจ 

เพลดิเพลนิกับหมู่มวลของดอกทวิลปิ หลากหลายสสีันและไมด้อกนานาพันธุท์ี@บานสะพรั@งอยู่ในสวน

สวยและเรอืนกระจก เชน่ ไฮยาซนิธ ์จเิรเนยีม ลลิลี@ เป็นตน้  

***งานเทศกาลดอกไมท้ี�เนเธอรแ์ลนด ์มตี ัHงแตว่นัที� 21 มนีาคม-19 พฤษภาคม 2562*** 

17.30 น. นําคณะเดนิทางสู ่ สนามบนิสคปิโพล เพื@อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซืTอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.50 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� EK 150 



              

 

    

วนัที� 8: ดไูบ – กรงุเทพ  

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื@อรอเปลี@ยนเครื@อง 

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเที@ยวบนิที@ EK 372  

18.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิkการยา้ยเมอืงที�เขา้พกั  

เชน่ กรณีที�เมอืงน ัHนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิyในการที@จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัที@ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที@ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที@กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Tงในกรณีที@ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีTาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ@ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิyในการเปลี@ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที@ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิyในการเปลี@ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที@คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิyในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อทา่นทําการซืHอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ัZวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัHง มฉิะน ัHนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัHงส ิHน 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ัHงนีHข ึHนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
โปรแกรม : Happy Time in Paris and Benelux 
ฝร ั�งเศส เบลเยี�ยม ลกัเซมเบริก์ เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์8 วนั 5 คนื   
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง :      4-11 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 

    



              

 

    

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 9,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 49,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
49,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัZวเครื�องบนิ ทา่นละ   32,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั�งเศส 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 
ช ัHนธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ัHน) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :      11-18, 13-20 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 58,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 58,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 9,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 58,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
58,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัZวเครื�องบนิ ทา่นละ   34,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั�งเศส 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 
ช ัHนธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ัHน) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :      9-16 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม)้  

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 



              

 

    

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 9,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 49,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
49,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัZวเครื�องบนิ ทา่นละ   32,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั�งเศส 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 
ช ัHนธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ัHน) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีHรวม  
1. คา่ตัKวเครื@องบนิ ชั Tนประหยัด ( Economy Class) ที@ระบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวน

วัน และอยูภ่ายใตเ้งื@อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที@ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที@ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที@ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที@ทอ่งเที@ยวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

        ค่าประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื@อนไขกรมธรรม)์ 

        ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืHอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

       เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

       เบีHยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

       เบีHยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

       **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุ ัHงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

       [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% 

อตัราคา่บรกิารนีHไมร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื@องดื@มที@สั@งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํTาหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก. และสัมภาระมากกวา่ 2 ชิTน คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทาง

หรอืของมคีา่ที@สญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํTามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที@สายการบนิมกีารปรับขึTนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ@งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 



              

 

    

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั�งเศส (ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื�นวซีา่ในวนัยื�นเป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 

บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยโูร) 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที�น ั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัHน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี@เดนิทาง ที@มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื@อทําการจองควิยื@นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื@อไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ัZวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที@  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั Tง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที@ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyไมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที@เกดิขึTน 

5. การยื@นวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Tนตอนการยื@นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั Tงแบบหมูค่ณะและยื@น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื@อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที@ 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั@งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที@ยวใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั@วโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื@องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั Tงหมด 

 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึHนจรงิ 

 

  ขอ้มลูเบืHองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที@ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึTน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื@นวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื@อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ@งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที@ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที@ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื@องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที@ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัTน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํ@ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริ@มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ@ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื@นคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื@องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ@งในการยื@นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่@ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที@ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัTนๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

  ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ัZวเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที@นั@งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัKวเครื@องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyการ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัKวเครื@องบนิ ซึ@งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัKวเครื@องบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที@เกดิขึTนจรงิ และรอ Refund 

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั@งที@ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ี@จะนั@งตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามที@สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี@มรีา่งกาย

แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื@นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที@เครื@องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉินได ้(นํTาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ช่



              

 

    

ผูท้ี@มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี@นั@ง Long leg ขึTนอยู่กับทางเจา้หนา้ที@เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาที@เช็คอนิ

เทา่นัTน 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึTนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั Tงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิy เก็บคา่ใชจ้่ายทั Tงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิkในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัHงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึHนไป) เนื@องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื@นที@เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที@เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ@งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื@อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั TงนีTทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที@ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัKว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที@  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที@เกดิขึTนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื@นวซีา่ / คา่มัดจําตัKวเครื@องบนิ หรอืคา่ตัKวเครื@องบนิ (กรณีออกตัKวเครื@องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที@กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัZวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิyในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัHงหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื@องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที@ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิyในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัHงหมด 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื@องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี@ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื@องปรับอากาศเนื@องจากอยูใ่นแถบที@มอีณุหภมูตํิ@า 

3. กรณีที@มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึTนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิyในการปรับเปลี@ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื@อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที@มลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งที@เป็นหอ้งเดี@ยวอาจเป็นหอ้งที@มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํTา ซึ@งขึTนอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัTนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ั�งเศส) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 7-10 วนัทาํการ 

ยื�นวซีา่แสดงตนที�ศนูยย์ ื�นวซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื�นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 



              

 

    

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื@นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีง ื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีHรวมไปถงึผูเ้ดนิทางที�ถอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ข ึHนอยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืHนหลงัขาวเทา่น ัHน ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิHว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที@มชี ื@อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีTแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที@ 

โฉนดที@ดนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ@มทํางาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื@อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 



              

 

    

MAY CONCERN” แทนชื@อสถานทตูที@ยื@น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที@ออกจากสถาบันที@กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื@อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื@อสถานทตูที@ยื@น) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ั�วไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ที@ออกจากทางธนาคารเท่านัTน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื@อใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที@ยื@นวซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ี@ออกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื@อ-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขที@บัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัTงหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบที@เป็นตัวครึ@งกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ื@นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนีH กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตํุ@ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี@ยนชื@อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี@ยน) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 



              

 

    

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Tงบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื@อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

 

 

 
 

 

 

  

  

 


