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ปารีส – จตุรัสทรอกาเดโร – หอไอเฟล – จตุัรัสคองคอร์ด – ประตูชัย – ถนนชองเอลิเซ่  พพิธิภณัฑ์ลูฟท์ –  
ดิวตีฟ้รี – ห้างลาฟาแยตต์ – บรัสเซล – อะตอมเมียม – แมนาคนิพสิ  จตุัรัสแกรนด์เพลซ –  

โรมอนด์ – ช้อปป้ิง DESIGNER OUTLET ROERMOND 
ไนเมเก้น – อัมสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลังคากระจก – ซานส์ สคนัส์(หมู่บ้านกังหันลม) 

ล่องเรือหมู่บ้านมรดกโลกกีธูร์น – โวลันดัม – ดามส์สแควร์ 

ก าหนดการเดินทาง 
22-28 พ.ค.//29 พ.ค. – 04 มิ.ย.//19-25 มิ.ย.//03-09 ก.ค.// 24-30 ก.ค. 

07-13 ส.ค.// 11-17 ส.ค.// 04-10 ก.ย.// 18-24 ก.ย. 
09-15 ต.ค.// 16-22 ต.ค.// 18-24 ต.ค.// 23-29 ต.ค. 2563 

(กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน

เอทิฮัด แอร์เวย์ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.10 เหินฟ้าสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY401 
 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วันที ่2 ปารีส – จตุรัสทรอกาเดโร – หอไอเฟล – จัตุรัสคองคอร์ด – ประตูชัย – ถนนชองเอลิเซ่ – 
พพิธิภัณฑ์ลูฟท์ – ดิวตีฟ้รี – ห้างลาฟาแยตต์ 

00.10 เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี (แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
02.20 เหินฟ้าสู่กรุงปารีส โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY031 
07.00 เดินทางถึงสนามบินนานาชาตชิาร์ล เดอ โกล มหานครปารีส  หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น า

ท่านชมลานประวติัศาสตร์ “จตุัรัสคองคอร์ด” Place de la 
Concorde ท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตัว
เนตถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติ
ฝร่ังเศส จากนั้นเขา้สู่จตุรัสทรอกาเดโร Trocadéro ถูก
สร้างข้ึนส าหรับจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติเม่ือปี 
1937 ถูกออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์ รวมถึง
เป็นจุดชมทศันียภาพ วิวคลาสสิคของสถานอนัมีลือช่ือ
อย่างหอไอเฟล “ลา ตูค์ อิฟเฟล” (La Tour Eiffel) ซ่ึงถือ
เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศส  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมถนนแห่งแฟชัน่ “ชองเอลิเซ่” (Champs-Elysees)  ท่ีมีความยาวกว่า 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิลตลอด

สองขา้งทางและถือว่าเป็นถนนท่ีติดอนัดบัสวยท่ีสุดใน
โลก ชม “ประตูชยั” Arc de Triomphe สญัลกัษณ์แห่งชยั
ชนะท่ีจักรพรรดินโปเลียนให้สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1806 
แวะถ่ายรูปบริเวณดา้นหน้าของพิพิธภณัฑ์ลูฟท์หน้าอนั
เป็นท่ีตั้ งของพีระมิดแก้วท่ีเป็นทางเข้าของพิพิธภัณฑ ์
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกนัเช้ือสายจีนช่ือดงันาม
ว่า I.M.Pei ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1988 จากนั้น
ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระ
กบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนดช่ื์อดงันานาชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้กระเป๋า เคร่ืองส าอาง 

ค า่ อสิระตามอธัยาศัย เพ่ือสะดวกกบัการช้อปป้ิง 

ที่พกั:  BEST WESTERN PLUS PARIS VELIZY / หรือระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 



 

วันที ่3  ปารีส – บรัสเซล (เบลเยียม)  – อะตอมเมียม – แมนาคินพสิ – จัตุรัสแกรนด์เพลซ  
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่กรุงบรัสเซล Brussels (258 กม.) เมือง
หลวงของประเทศเบลเยีย่ม ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้
สมัผสัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามในบรรยากาศอนัเป็นชนบทและ
ทางหลวงแผ่นดินท่ีได้รับการยกย่องว่ามีความปลอดภัย
ท่ีสุดและดีท่ีสุดในยุโรป น าท่านถ่ายรูปคู่ อะตอมเมี่ยม 
ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลกัษณ์จากการรวมตวั
คร้ังแรกของกลุ่มประเทศยโุรปเม่ือปี ค.ศ.1959 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นชมบริเวณพระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบล

เยี่ยม ชมแมนาคินพิส อนุสาวรียห์นูน้อยยืนฉ่ีสัญลกัษณ์
ของกรุงบรัสเซลล ์ชมจตุัรัสแกรนดเ์พลซ ใจกลางเมือง ชม
หมู่ตึกต่างๆ อาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ ซ่ึงคร้ัง
หน่ึงในอดีตเคยเป็นสถานท่ีประทบัของราชวงศก์ษตัริยเ์บล
เยีย่ม และเป็นตลาดนดัจุดรวมการแลกเปล่ียนสินคา้ในอดีต 
อิสระใหท่้านเดินเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง อาทิ ชอคโกแล๊ต
ผา้ลายลูกไม ้เส้ือผา้รองเทา้กระเป๋า ฯ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:  RAMADA HOTEL BRUSSELS หรือระดับใกล้เคียง 

วันที ่4 บรัสเซล – โรมอนด์ (เนเธอร์แลนด์) – ช้อปป้ิง DESIGNER OUTLET ROERMOND – 
ไนเมเก้น – อัมสเตอร์ดัม  

เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองโรมอนด์ (Roermond) (143 กม.) อิสระให้ท่านเดิน ชอ้ปป้ิงเอาท์เล็ท Designer Outlet 
Roermond แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง GUCCI, PRADA, POLO RALPH LAUREN, NIKE, 
BURBERRY, MICHAEL KORS, SWAROVSKI และอีกมากมาย 

เที่ยง อสิระตามอธัยาศัย เพ่ือสะดวกกบัการช้อปป้ิง  
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง “ไนเมเกน้” (Nijmegen) (85 กม.) เมืองเก่า

อายกุว่า 2,000 ปี ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเนเธอร์แลนด์มีประวติัอนั
ยาวนาน ในช่วงตน้ของศตวรรษกองทพัโรมนัเลือกตั้งค่ายท่ีดินแดน
แห่งน้ี และยงัเป็นเมืองแรกของดตัช์ท่ีถูกยึดครองโดยกองทพันาซีใน
สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เข้าสู่จตุรัสขนาดใหญ่กลางเมือง “Grote 
Markt”  อนัเป็นท่ีตั้งของอาคาร “Boterwaag” ท่ีสร้างในสไตลเ์รเนส



 

ซองซ์ สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1612-1613 ชมโบสถน์ักบุญสตีเฟ่น “Stevenskerk Church” โบสถเ์ก่า แก่ในรูแบบ
โรมนั-กอธิก สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 สมควรแก่เวลาเดินทางเขา้สู่กรุงอมัสเตอร์ดมั (117 กม.) ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ า
อมัสเทล (Amstel) เร่ิมก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นเมือง  ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์ มี
ประชากรในเขตตวัเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองท่ีมีคลองเล็กคลองน้อยตดัไปมาทัว่เมืองอย่างเป็น
ระเบียบกว่า100สาย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  GRAND AMTELVEEN HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที ่5 อัมสเตอร์ดัม – ซานส์สคันส์ – ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น – โวลันดัม   
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่ “หมู่บา้นกงัหนัลม” “ซานส์ สคนัส์” (22 กม.) ซ่ึงมีการอนุรักษ์กงัหันลม และบา้นเรือน
ดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ท่ีน่ีเป็นเหมือนพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ท่ีรวม
ความเป็นฮอลแล นด์หลายอย่างเข้าไวด้้วยกัน บ้านไมสี้เขียว
ริมน ้ า สวนเล็กๆ หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหัน ลมเก่าแก่ 
กงัหนัลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม นอกจากกงัหันลมแลว้ก็ยงัมีรองเทา้
ไมอี้ก ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ Nether  lands ให้ท่านไดเ้ดิน
เท่ียวชมบรรยากาศอนัสดช่ืนบริสุทธ์ิท่ามกลางทุ่งหญา้เขียวขจี 
ให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือกชมรองเทา้ไมแ้ละของท่ีระลึกพ้ืนเมือง 
อาทิ เนยแข็งนานาชนิด, ของประดบับา้น, ของใชใ้นครัวเรือน 
ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองกีธูร์น” (133 กม.)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังอาหารน าท่านล่องเรือชมทัศนียภาพอันสวยงามภายใน

หมู่บา้นหมู่บา้นกีธูร์น ท่ีไดรั้บฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” 
หมู่บา้นแห่งน้ีก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1230 โดยไดรั้บฉายาว่าเป็นหมู่
บา้ นไร้ถนน เพราะผูค้นท่ีน่ีจะสญัจรกนัทางเรือ จึงมีคูคลองเลก็ๆ 
ลดัเลาะอยู่รอบหมู่บ้าน จากนั้ นเดินทางสู่เมือง “โวเลนดัม” 
(VOLENDAM) หรือ "ไข่มุกแห่งซุย เดอร์ ซี" (The Pearl of the 
Zuiderzee) (134 กม.) เดินเล่นชมเมืองเก่าท่ีมีความโดดเด่นใน
เร่ืองของท่าเรือและหมู่บา้นชาวประมงรวมไปถึงลกัษณะการแต่ง
กายในแบบดั้งเดิมของชาวดตัชม์ากท่ีสุดอีกเมืองหน่ึงในประเทศ
เนเธอร์แลนด ์มีเวลาใหท่้านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางกลบัเข้าที่พกั 

พกัที่:  GRAND AMTELVEEN HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

 



 

วันที ่6 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์ – สนามบิน – เดินทางกลับ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเพลิดเพลินกบัการล่องเรือหลงัคากระจก” เรือจะล่องไปตามล าคลองของเมืองท่ีจะให้ท่านไดเ้ห็น
บา้นเรือนแบบชาวดชัตท่ี์สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จะเป็นอาคารทรงแคบท่ีมีตะขออยู่
ชั้นบนสุดของอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้นระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่า นบา้นเรือนแพท่ีอยู่ริมคลองท่ีมีอยู่
มากถึง 2,500 หลงั แลว้ไปชมเขตท่ีเมืองท่ี เก่าแก่ท่ีสุดของกรุงอมัสเตอร์ดมัน าคณะเขา้ชม “สถาบนัเจียระไนเพชร 
Coster Diamond” อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ไดรั้บการยกย่องว่าดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
ชมขั้นตอน การคดัเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผูช้  านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอญัมณี
ท่ีมีค่าท่ีสุดส าหรับท่านท่ีตอ้งการเป็นเจา้ของอญัมณีล ้าค่า เลือกซ้ือตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จาก
บริษทัฯท่ีมีช่ือเสียง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารน าคณะเดินทางเขา้สู่ “ดามส์สแควร์” (Dam Square) 

จตุัรัสขนาดใหญ่ท่ีนับเป็นศูนยก์ลางของเมืองอมัสเตอร์ดมั ชมดา้น
นอกพระราชวงัหลวงอมัสเตอร์ดมั (Royal Palace of Amsterdam) 
แลนด์มาร์คส าคัญอีกแห่งของอัมสเตอร์ดัม นอกจากน้ีบริเวณ
จตุัรัสดมัสแควร์ (Dam Square) ยงัเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียแ์ห่งชาติ 
(National Monument) ท่ีสร้างเพื่อร าลึกถึงผูท่ี้เสียชีวิตในสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 อิสระให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมบรรยากาศอนัโรแมนติกกับ
อาคารต่างๆในสไตลย์โุรปตามอธัยาศยั 

........ สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่สนามบิน 
20.25 เหินฟ้าสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY078 
วันที ่7 อาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.55 เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี (แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
08.50 เหินฟ้าสู่กรุงปารีส โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY408 
18.05 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการ

บิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราค่าบริการ  
วนัเดนิทาง 

 
ผู้ใหญ่ 

 พกัห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปีพกักบั 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตยีง) 

พกัเดี่ยว 
 

22-28 พ.ค. 63 41,900 41,900 41,900 11,900 

29 พ.ค. – 04 ม.ิย. 63 40,900 40,900 40,900 11,900 

19-25 ม.ิย. 63 39,900 39,900 39,900 11,900 

03-09 ก.ค.63//24-30 ก.ค. 63 47,900 47,900 47,900 11,900 

07-13 ส.ค.63//11-17 ส.ค. 63 47,900 47,900 47,900 11,900 

04-10 ก.ย. 63 39,900 39,900 39,900 11,900 

18-24 ก.ย. 63 40,900 40,900 40,900 11,900 

09-15 ต.ค.63//16–22 ต.ค. 63 
18 – 24 ต.ค.63//23 – 29 ต.ค. 63 

41,900 41,900 41,900 11,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 



 



 



 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  กรุงเทพฯ-ปารีส / อมัสเตอร์ดมั-กรุงเทพฯ(หรือสลบัก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ี
มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้
ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม (ค่าวีซ่าและค่าบริการ 4,000 บาท) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปวนัละ 2 ยูโร (รวมท่านละ 10 ยูโร) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วนัละ 100 บาท (รวมท่านละ 700 บาท)  



 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ  าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็น

กรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่า
ใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวนั และ
เวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเทีย่วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป 
กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทัวร์เป็นแต่เพียงตัว กลาง และอ านวยความ
สะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
 ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้ว

จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกัและส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ล่ะสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตั๋วท่านจะ
เสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

 ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัว
ตามวันทีเ่ข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทนัท ีทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนีข้ึ ้นอยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัท
ฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่ักต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่าง

ใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควร
จะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นท่ีจะส ารองยานพาหนะ 



 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่
มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

 ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี
ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอ
วซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  



 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


