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ปารีส  หอไอเฟล  ถนนชองเชลิเซ แกลลอเรียลาฟาเยตต์ 
La Vallee Village Outlet   ล่องเรือบาโตมุช รอตเทอร์ดาม 

บรูจจ์   บรัสเซลล์  อะตอมเมียม จัตุรัสกรองปลาซ 
 
 

 
 
 



 

 

 
วันที่ 1 กรุงเทพ 
 
17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T 

สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
20.35 น.  ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 (บริการ

อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน) 
 

  
  
วันที่ 2 ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิเช – พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช 
 
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่นเคร่ือง 
03.20 น. เดินทางสู ่เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์    เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม

บนเคร่ืองบิน) 
08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสมัภาระแล้ว นําท่านเดินทางสู่มหานครปารีส 

(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนต์เสนห์่อนัเหลือล้น ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก ที่นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือน
มากที่สดุ ปัจจบุนักรุงปารีสเป็นหนึง่ในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ลํา้สมยั       แห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพล
ของการเมือง การศกึษา บนัเทิง สือ่ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเป็นหนึง่ในเมืองที่สาํคญัที่สดุแหง่หนึง่ของโลก 
นําถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกบั หอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ที่โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสงูถึง 1,051 ฟุต ซึ่ง
สร้างขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่ริเวณจตัรัุสทรอคคาเดโร่ นําทา่นถ่ายรูปประตูชัยชมทิวทศัน์ของร้านค้าบตูิคชัน้นําระดบัโลก ที่ตัง้เรียง
รายอยูบ่นถนนชองเชลเิช ต้นแบบถนนราชดําเนิน อิสระทา่นเดินเลน่ช้อปปิง้สนิค้าชัน้นําซึง่มีเรียงรายอยูต่ลอดสอง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นถ่ายรูปหน้า พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ พิพิธภณัฑ์ทางศิลปะที่มีช่ือเสียงที่สดุ  เก่าแก่ที่สดุ 
และใหญ่ที่สดุแหง่หนึง่ของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานท่ีที่จดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทาง
ศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโล กเ ป็นจํานวนมาก อิสระท่านเลือกซื อ้สินค้าแฟชั่นราคาถูกใน   ร้านค้าปลอดภาษี 
(DutyFreeShop)อาทิ เช่น เคร่ืองสําอาง นํา้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า หลงัจากนัน้นําท่าน   ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 
Mouches River Cruise) ไปตามแม่นํา้แซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของ
อาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ํา้ เป็นอีกหนึง่ประสบการณ์ที่นา่ประทบัใจ โดยเรือจะลอ่งผา่น        มหาวิหารนอเตรอดามแห่ง
ปารีส (Notre-dame de Paris) อายกุวา่ 800ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลศิ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรง
เหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวหิารสงูจากระดบัพืน้ดินถงึ 96 เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจ้า
หลยุส์ท่ี 16กบัพระนางมารี องัตวัเนตต์ และยงัเป็นจดุกิโลเมตรท่ีศนูย์ของประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย  

ค ่า          บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั  ณ Mercure Paris Roissy Charles-De-Gaulle    หรือเทียบเทา่ 



 

 

  
 
วันที่ 3     La Vallee Village Outlet  - แกลลอเรียลาฟาแยตต์       
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู ่La Vallee Village Outlet แหลง่ช้อปปิง้ที่รวมร้านค้าแบรนด์

เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สมัผัสประสบการณ์การช้อปปิง้ ที่ครบครันด้วยสินค้าชัน้นําต่างๆ มากมาย เช่น CELINE, 
KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, 
VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ  
(อิสระอาหารกลางวนัเพื่อความสะดวกในการช้อปปิง้) นําทา่นสู ่แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าช่ือดงัของกรุงปารีส 
เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่า       ที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิง้กันมากที่สดุ มีแฟชัน่โชว์ให้ชมฟรีทกุๆสปัดาห์ แถมมี
ร้านอาหารแบบบริการตนเอง        กบัทิวทศัน์ที่สวยงามบนชัน้ 6 ซึง่สามารถมองเห็นตกึโอเปร่าได้อยา่งชดัเจน ห้างสรรพสนิค้า
นีม้ีสินค้าหลายหลากยี่ห้อ และมีสิ่งของทุกประเภทไว้ล่อตาล่อใจนกัช้อปปิง้แบรนด์ดงัๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน เช่น 
Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นต้น 

 ค ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั  ณ Mercure Paris Rojssy Charles-De-Gaulle  หรือเทียบเทา่ 
 

  
 
วันที่ 4 เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง – หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางเข้าสู ่เมืองบรูจจ์ (Bruges) เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นเมือง

มรดกโลกของยเูนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยี่ยมที่ได้รับการบนัทกึวา่เป็นเมืองที่สวยงามมาก ที่ทางตอนเหนือของเมืองมี
ลาํนํา้ที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ทําให้บรูชเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ “เวนิสแห่งยโุรปเหนือ” หลงัจากนัน้ นําท่านเดินชมย่านเมือง
เก่าบรูจจ์ ที่เต็มไปด้วยสีสนัแห่งความเป็นยุโรป ชมบ้านหลงัคาทรงจั่วและ          สนามหญ้าอนัเขียวขจีบรรยากาศที่ท่าน
สามารถพบเห็นได้ทัว่เมือง นําท่านชมป้อมปราการสมยัยคุศตวรรษที่ 13 ชม ศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิค และ
หอประชุมสงฆ์ (Cloth Hall) ซึง่มีหอระฆงัสงูถึง 300 ฟุต (88 เมตร) นําท่านชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธ์ิ (Basilica of the 
Holy Blood)ซึง่จะมีการแหพ่ระธาตขุึน้ทกุปีในวนัท่ีพระเยซูเสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค์ 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ เบลเยี่ยม 
บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้จากรัฐบาล นําท่านไปถ่ายรูปกบัอะตอม
เมียม (ATOMIUM) หลงัจากที่ปิดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 27.5 ล้านยโูร ก็พร้อมที่จะรับนกัท่องเที่ยวจากทัว่ทกุหนแห่ง ถือเป็น
สญัลกัษณ์ที่สาํคญัแหง่หนึง่ ท่ีนกัทอ่งเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลกูเหล็ก
กลม ๆ ขนาดยกัษ์ ซึง่เปรียบเสมือนอะตอม จํานวน 9 ลกู แทน 9 จงัหวดัในเบลเยี่ยม หลงัจากนัน้นําท่านสู ่จัตุรัสกรองปลาซ 
(Grand Place) จตัรัุสอนังดงามที่สดุแหง่หนึง่ของยโุรป ได้รับการยกยอ่งจากนกัทอ่งเที่ยวทัว่โลก หรือแม้แต่อาร์คดชัเชสอิสซา
เบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนกัเขียนช่ือดงัยงักลา่วถึง นําท่านไปชม 
รูปปัน้แมนเนเก้นพิส รูปปัน้เจ้าหนนู้อยที่โดง่ดงั อิสระให้ท่านเดินเลน่ชมเมืองหรือเลือกซือ้สินค้าของเมืองอาทิ          ช็อคโก
แลต็ เบลเยี่ยมผลติช็อคโกแลตกวา่ 172,000 ตนัตอ่ปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กวา่ 2,000 ร้าน,             ผ้าปักลกูไม้ หรือลิม้
ลองวาฟเฟิลของอร่อยที่หาชิมได้ไมย่าก 

ค ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั  ณ Novotel Antwerpen Hotel หรือเทียบเทา่ 
 

  
  
วันที่ 5 เมืองรอตเทอร์ดาม - บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส – เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) เมืองที่ใหญ่        เป็น

อนัดบัสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ํา้มาส นบัเป็นเมืองทา่ใหญ่ที่สดุแหง่หนึ่งของโลก ซึ่งมีความยาวของพืน้ที่
เทียบทา่เรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลกัษณะต่างจากเมืองอื่นๆในเนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยคุ
ใหม ่และในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการสง่เสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม" นําท่านถ่ายรูปกบั บ้านลูกเต๋า ไคก์
คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุม่อาคารเหลืองขาวทรงลกูเต๋า  39 หลงั      ซึ่งได้รับรางวลัชนะเลิศการออกแบบ
สาขาประหยดัพลงังานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem  หลงัจากนัน้นําท่าน      แวะถ่ายรูป ศาลาว่าการประจ าเมืองรอต
เทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคารซึ่งรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดยกองทัพของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ในช่วง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูเ่มืองเดอะเฮก       (The Hague) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากกรุง
อมัสเตอร์ดมัและรอตเทอร์ดาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําท่านชม เมืองเด ทอะเฮก (The Hague) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของรัฐบาลดตัช์ , อาคาร
รัฐสภา , ศาลฎีกา และ สภาแหง่รัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทบัของพระราชินี    แห่งเนเธอร์แลนด์ นอกจากนีย้งัเป็นที่ตัง้ของ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพิมพ์ เป็นที่ตัง้ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ         (ศาลโลก) หรือ พระราชวงัแห่ง
สนัติภาพ (Peace Palace) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ํา้อมัสเทล (Amstel) ซึง่ได้ช่ือว่ามีลําคลองลดเลีย้วไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกนั เมืองนีเ้ร่ิม
ก่อตัง้ประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปัจจบุนัเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของเนเธอร์แลนด์ จากนัน้นําท่านล่องเรือหลังคากระจก เรือ



 

 

จะลอ่งไปตามลาํคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดชัต์ถกูสร้างมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษ
จะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชัน้บนสดุของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน เรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 
2,500 หลงั  

ค ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั  ณ Bedbank Apollo Hotel หรือเทียบเทา่ 
 

  
 
วนัที่ 6 เมืองลิเซ่  - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – จัตุรัสแดม – สนามบิน 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam)       เมือง

ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงและได้รับความนิยมมากที่สดุแหง่หนึง่ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีความโดดเด่นในเร่ืองของท่าเรือและ
หมูบ้่านชาวประมงอนัแสนคึกคกั รวมไปถึงลกัษณะการแต่งกายในแบบดัง้เดิมของชาวดตัช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบนัยงัคงได้รับ
การอนรัุกษ์เอาไว้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตของชาวเมืองที่ยงัคงมีการแต่งกายในแบบดัง้เดิมของชาวดตัช์ จากนัน้นํา
ทา่นเดินทางสูห่มู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านอนรัุกษ์กงัหนัลมเก่าแก่ ที่ตัง้อยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศ       โดยหมูบ้่านแห่งนีถื้อว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวตัิศาสตร์ของกงัหนัลมเอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่ง
จะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึน้สไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สมัผัสบรรยากาศแบบชนบทที่
สวยงาม ซึง่ประกอบไปด้วยแมน่ํา้ ทุง่หญ้า และการปศสุตัว์ ให้ทา่นได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึกบักังหนัลม จดัเป็นหนึ่งสญัลกัษณ์
สําคญัของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกงัหนัของประเทศนีไ้ด้มีการใช้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการผนันํา้ วิดนํา้ 
ระบายนํา้เพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านตา่ง ๆ จากนัน้ชมการสาธิตวิธีการผลติรองเท้าไม้ของชาวดตัช์ที่ใช้ใส่
ในชีวิตประจําวนัในงานอาชีพตา่งๆพร้อมเชิญเลอืกซือ้สนิค้าของที่ระลกึ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเข้าสูย่่านใจกลางเมืองอนัเป็นที่ตัง้ของ จัตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่าน
ใจกลางเมืองที่นกัท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดิมตัง้อยู่ใจกลางจตัุรัส และถนนแห่งความ
บนัเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอมัสเตอร์ดมั Red Light District  หลงัจากนัน้นําท่านชม         การสาธิตการเจียระไน
เพชร ที่มีช่ือเสียงของโลก อิสระให้ท่านเลือกซือ้หรือชมเพชร คุณภาพและราคาไม่แพง สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่
สนามบิน 

21.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 150          (บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน) 

 
 
 
 



 

 

 

  
  
วันที่ 7 ดูไบ-กรุงเทพฯ                         
 
06.30 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่นเคร่ือง  
09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน) 
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ  โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
 

  
 

 

 
 
อัตราค่าบริการ  
  เด็ก (อายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)  ลดท่านละ   2,000 บาท 
  พักเดี่ยว     เพิ่มท่านละ 10,000 บาท 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 

พฤษภาคม 25 – 31 พ.ค. 60 39,900 
มิถุนายน 22 – 28 มิ.ย. 60 39,900 

กรกฎาคม 6 – 12 ก.ค. 60 42,900 
สิงหาคม 9 – 15 ส.ค. 60 42,900 

24 – 30 ส.ค. 60 39,900 



 

 

อัตรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส์ 
 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบใุนรายการ 
 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 
 คา่เข้าชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบใุนรายการ 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
 คา่บริการหวัหน้าทวัร์ ไกด์ท้องถ่ิน(พดูภาษาองักฤษ) ให้บริการทอ่งเที่ยวตามรายการ 
 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
 คา่ธรรมเนียมในการขอยื่นวีซา่กลุม่เชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
 คา่นํา้หนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมตอ่หนึง่คน 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยโูร / วัน  / คน) 
 คนขับรถท้องถิ่น  (2 ยโูร / วัน  / คน) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน) 
 
เงื่อนไขในการจองทัวร์ 
1. สาํหรับการจอง กรุณาช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พร้อมสาํเนาหนงัสอืเดินทาง 
2. ชําระยอดทัง้หมดก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 20 วนั  
3. หากไมชํ่าระคา่ใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
1. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนัขึน้ไป คืนมดัจําทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายเบือ้งต้น 5,000 บาท 
3. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจําทัง้หมด 
4. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 20-25 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 
5. ยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใช้จ่าย 100% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนลว่งหน้าในกรณีท่ีผู้ เดินไมถ่ึง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยีหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็น
ต้น 



 

 

3. เนื่องจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆ หรือถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ 
ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินในทกุกรณี 

4. เมื่อทา่นได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท  
จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด 

 
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันท าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือ ณ สถานทูต ตาม

วันและเวลาที่นัดหมาย 
1. พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่

เชงเก้นหรือไมก็่ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่  
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้(แบบหน้าใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเทา่นัน้และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน) รูปถ่ายต้องเห็น

ใบห ูและ เปิดหน้าผาก ให้เห็นคิว้ ชดัเจนเทา่นัน้ ห้ามใสค่อนแทคเลนส์(สายตา) และเคร่ืองประดบัทกุชนิดในรูปถ่าย 
3. สาํเนาทะเบียนบ้าน / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรข้าราชการ / สาํเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  
4. ใบรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบตุําแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีที่เร่ิมทํางานกบับริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยโุรป  หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกติหลงั
ครบกําหนด  

5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์หรือใบเสีย
ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลงั 6 เดือน  

6. ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝาก ประจ าหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นบัจากวนัปัจจบุนั) ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้าออกของ
เงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อยา่งไมเ่ดือดร้อน เมื่อกลบัสูภ่มูิลาํเนา **สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**  

7. กรณีที่บริษัทของทา่นเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบุ
รายช่ือผู้ เดินทาง และเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย  

8. กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นัน้  
9. กรณีที่เด็กอายตุํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา 

และบตุรจะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจํานงค์ในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต 
โดยมีนายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง  

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกลุ,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานท่ีเกิด และจํานวนบตุรของผู้ เดินทาง  
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุม่เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าทา่น

จะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั  

12. กรณียกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้วทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตูเพ่ือให้อยูใ่นดลุพินิจของสถานฑตู
ฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เนื่องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 



 

 

13. การยื่นวีซา่นัน้ ผู้ เดินทางต้องชําระยอดมดัจําทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นก่อนเทา่นัน้ ถึงสามารถดําเนินการขัน้ตอนการยื่นวีซา่ได้ 
 
 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษัทไม่มนีโยบายรับแปลเอกสาร 
หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 
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