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แฟรงค์เฟิร์ต * ล่องเรือแม่น ำ้ไรน์ * โคโลญจน์ * ดุสเซลดอร์ฟ * สวนเคอเคนฮอฟ * อมัสเตอร์ดมั  
ล่องเรือหลงัคำกระจก * ซำนน์สคนั * บรัสส์เซล * ปำรีส * ล่องเรือแม่น ำ้แซนน์  

 ช้อปป้ิงที่ LA VALLEE VILLAGE OUTLET * ช้อปป้ิงที่ห้ำงลำฟำแยต 



 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
พฤษภำคม – มิถุนำยน 2565 

(กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ – อำบูดำบี (สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์) 
16.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการ

บิน ETIHAD AIRWAYS พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

19.30 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY 407 
23.10 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปล่ียนเคร่ือง 2.30 ชัว่โมง) 
 

วนัที่สองของกำรเดนิทำง (2) อำบูดำบี– แฟรงค์เฟิร์ต– ล่องเรือแม่น ำ้ไรน์– โคโลญจน์– ดุสเซลดอร์ฟ 
01.10 ออกเดินทางสู่แฟรงคเ์ฟิร์ต โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY 01 
06.50 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ แฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้ เมือง และด่านศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่เมือง “เซนต์กอร์” (103 
กม.) เมืองเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich 
Hene เป็นเมืองท่ีไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งดีเยี่ยม ยงัคงให้
ภาพประทบัใจเหมือนท่ีเคยเป็นมาใน คริสตวรรษท่ี 19 
“น าคณะล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝ่ังแม่น ้ าไรน์” 
ท่ีมีเร่ืองราวของปราสาทต่างๆ เก่าแก่มากมายของมหา
เศรษฐีในอดีตจากยุคโรมนัและชาวเยอรมนัเผา่ต่างๆ เรือ
จะน าท่านผา่นหนา้ผา “ลอเรไล” อนัเป็นต านานของหญิง
สาวท่ีคร่าชีวติผูค้นท่ีเดินทางโดยเรือผา่นแม่น ้าสายน้ีจนเขา้สู่เมือง “บอ็บพาร์ด” เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้าไรน์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (128 ก.ม.) ชม “มหาวิหารแห่ง 

โคโลญจน์” (มรดกโลก-1996) สัญลักษณ์แห่งเมือง
โคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดงัเดิมขนานแท ้ท่ีมี
ความสูงถึง 157.38 เมตรสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1248 ใช้เวลา
สร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี  จากนั้นท่านสามารถเดิน
เท่ียวชมเขตเมืองเก่าโคโลญจน์ พร้อมช้อปป้ิงสินค้า
พื้นเมือง, ของท่ีระลึก น ้ าหอมโคโลญจน์ 4711 ตลอดจน



 

 

 

 

สินคา้แบรนด์เนมช่ือดงันานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองดุสเซ
ลดอร์ฟ (44 กม.) 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

 หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง ที่พกั: NOVOTEL CITY WEST DUSSELDORF
 
วนัที่สำมของกำรเดนิทำง (3) ดุสเซลดอร์ฟ – ลสิซ์ – สวนเคอเคนฮอร์ฟ – ซำนน์สคนั– อมัสเตอร์ดมั  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางสู่น าท่านเดินทางสู่เมือง “เมืองลิสซ์” 

(Lisse) (250 กม.) ตั้งอยูร่ะหวา่ง Haarlem และ The Hague 
เป็นหน่ึงในเมืองดตัช์ท่ีเติบโตบนเข่ือนชายหาดเก่าแก่และ
มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ในอดีต ลิสซ์เคยเป็นพื้นท่ี
เล็กๆ ท่ีด ารงอยู่ได้ด้วยการท าเกษตรกรรม ต าแหน่งท่ี
เอ้ืออ านวยและดินท่ีอุดมสมบูรณ์บนชายฝ่ังท าให้เมือง
แห่งน้ีดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองและการคา้ขายในยุคทอง 
และมีช่ือเสียงในดา้นทุ่งดอกไมท่ี้สวยงามและหวัดอกไม้
ท่ีส่งออกไปทัว่โลก 

บ่าย หลงัอาหารเขา้สู่ “สวนเคอเคนฮอฟ” Keukenhof Garden อุทยานดอกทิวลิบและสวนพฤกษาศาสตร์ใหญ่และงดงาม
ท่ีสุดในโลก เดินเท่ียวชมความสวยงามของชมดอกทิวลิป, 
ดอกลิลล่ี, และดอกไมแ้สนสวยนานาพรรณท่ีก าลงับาน
สะพร่ังทั้งสวนภายนอก และดอกไมพ้นัธ์ุพิเศษๆ ท่ีอยูใ่น
ห้องเรือนกระจก และถ่ายรูปคู่กบั “กงัหนัลม” สัญลกัษณ์
ของเนเธอร์แลนด ์มีเวลาใหท้่านด่ืมด ่าบรรยากาศอยา่งเต็ม
อ่ิมภายในสวนดอกไม้ท่ี มี ช่ือเสียง ท่ีสุดในโลกตาม

อธัยาศยั ***หากสวนเคอเคนฮอฟปิดทางบริษทั
ขอเปล่ียนเป็นน าเขา้เท่ียวชมงานฟลอริเอด
แทน(นิทรรศการพืชสวนโลก)*** น าท่านเขา้ชมงาน “นิทรรศการพืชสวนโลก” Floriade Expo 2022 ท่ีจดั
ข้ึนท่ีเนเธอร์แลนด์เพียงหน่ึงคร้ังต่อทศวรรษ ( 10 ปีมี 1คร้ัง )การจดันิทรรศการคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 7 ท่ีประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ในเมืองอลัเมียร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมงานท่ีจดัข้ึนในคอนเซปท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมี



 

 

 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพืชสวนจากทัว่ทุกมุมโลกมารวมตวักนัท่ีน่ี เพื่อท าให้เมืองต่างๆ ในโลกมีความสนุกสนาน สวยงาม 
ท่านจะไดรั้บแรงบนัดาลใจในการตกแต่งสวน ระเบียงหรือห้องนัง่เล่นของท่านเอง นอกจากน้ีภานในงานยงัจะจดั
แสดงศิลปะและวฒันธรรมดว้ยการจดันิทรรศการ ดนตรีสด ความบนัเทิง และวงออเคสตราในสวนสาธารณะ และมี
ร้านอาหาร รถขายอาหาร และลองชิมอาหารรสเลิศมากมายท่ีปรุงจากวตัถุดิบในทอ้งถ่ินมากมายตามอธัยาศยั จากนั้น
เดินทางสู่ “หมู่บา้นกงัหนัลม” “ซานส์ สคนัส์” (Zaanse Schans) (46 กม.) ซ่ึงมีการอนุรักษก์งัหนัลม และบา้นเรือน
ดั้งเดิมของฮอลแลนด ์ท่ีน่ีเป็นเหมือนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ท่ีรวมความเป็นฮอลแลนด์หลายอยา่งเขา้ไวด้ว้ยกนั บา้นไม้
สีเขียวริมน ้ า สวนเล็กๆ หน้าบา้นสไตล์ฮอลแลนด์ กงัหนัลมเก่าแก่ กงัหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม นอกจากกงัหนัลม
แลว้ก็ยงัมีรองเทา้ไมอี้ก ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ จากนั้นเดินทางกลบัเขา้กรุงอมัสเตอร์ดมั (20 กม.) 

ค ่า บริการอาหาค ่า ณ ภตัตาคาร 

 หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง ที่พกั: NOVOTEL AMSTERDAM CITY
 
วนัที่ส่ีของกำรเดนิทำง (4) อมัสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลงัคำกระจก – ชมเมือง – บรัสเซล (เบลเยีย่ม) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการล่องเรือหลงัคากระจก” เรือจะล่องไปตามล าคลองของเมืองท่ีจะให้ท่านได้

เห็นบา้นเรือนแบบชาวดชัต ์ท่ีสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 
ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จะเป็นอาคารทรงแคบท่ีมีตะขอ
อยู่ชั้ นบนสุดของอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน
ระหวา่งเส้นทางล่องเรือผา่นบา้นเรือนแพท่ีอยูริ่มคลองท่ีมี
อยู่มากถึง 2,500 หลงั น าคณะเข้าชม “สถาบนัเจียระไน
เพชร Coster Diamond” อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชร
ของเนเธอร์แลนด์ไดรั้บการยกยอ่งวา่ดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก ชมขั้ นตอน การคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจาก
วิทยากรผูช้  านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอญัมณีท่ีมีค่าท่ีสุดส าหรับท่านท่ีตอ้งการเป็นเจา้ของอญั
มณีล ้าค่า  เลือกซ้ือตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จากบริษทัฯท่ีมีช่ือเสียง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลั ง อ าห า ร ชม เ ข ต เ มื อ ง เ ก่ า แ ก่ ท่ี สุ ด ข อ ง  “ก รุ ง

อมัสเตอร์ดมั” ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าอมัสเทล (Amstel) เร่ิม
ก่อตั้ งประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ชมสภาพเมืองท่ีมี
คลองเล็กคลองนอ้ยตดัไปมาทัว่เมืองอยา่งเป็นระเบียบกวา่
100สาย เขา้สู่ “ดามส์สแควร์” จตุัรัสใหญ่ใจกลางเมือง  



 

 

 

 

อิสระให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมบรรยากาศอนัโรแมนติกกบัอาคารต่างๆในสไตล์ยุโรป พร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั สมควรแก่เวลาเดินทางสู่กรุงบรัสเซล (210 กม.) 

ค ่า บริการอาหาค ่า ณ ภตัตาคาร 

หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง ที่พกั: HOLIDAY INN BRUSSELS 
 
วนัที่ห้ำของกำรเดนิทำง (5) บรัสเซล– อะโตเมียม– จตุัรัสแกรนด์เพลซ– ปำรีส –ล่องเรือแม่น ำ้แซนน์ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารชมกรุงบรัสเซล เมืองหลวงของประเทศ
เบลเยยีม ถ่ายรูปคู่ อะตอมเม่ียม ประติมากรรมรูปอะตอม
มหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวคร้ังแรกของกลุ่ม
ประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ.1959 จากนั้นชม Grand-Place 
เป็นจตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ ท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก ใน
ดา้นการตกแต่งและความสวยงาม Grand-Place ลอ้มรอบ
ดว้ยบา้นกิลด์ ศาลากลาง และ Maison du Roi แกรนด์

เพลสถือเป็นสถานท่ีท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
Grand-Place of Brussels ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกของ UNESCO ในปี 1998 บริเวณพระราชวงัท่ี
ประทบัของกษตัริย์แห่งเบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุด
รวมการแลกเปล่ียนสินคา้ในอดีต อิสระให้ท่านเดินเลือก
ซ้ือสินคา้พื้นเมือง อาทิ ช๊อคโกแล๊ตผา้ลายลูกไม ้เส้ือผา้
รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ  เลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารน าคณะออกเดินทางเขา้สู่ “มหานครปารีส” (312 กม.) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ปัจจุบนักรุงปารีส

เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้ า
สมยัแห่งหน่ึงของโลก น าท่าน “ล่องเรือชมแม่น ้ าแซนน์” 
พร้อมชมชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ า
แซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะ
แบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพ
ใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก 
อาทิเช่น หอไอเฟล, พิพิธภณัฑ์ลูฟร์, ศาลาวา่การ โอเต็ล 



 

 

 

 

เดอ วิลส์, เกาะเซ็นตห์ลุยส์, โบสถ์นอร์ทเตรอดาม, พิพิธภณัฑ์ออร์เซย,์ แซงวาล้ีด, พระราชวงับูร์บ็อง, สะพานอเล็ก
ซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง ที่พกั: CHINA GALLA HOTEL PARIS 
 
วนัที่หกของกำรเดนิทำง (6) ปำรีส – ชมเมือง – ช้อปป้ิงที่ห้ำงลำฟำแยต และดวิตีฟ้รี BENLUX  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดนทางสู่ “จตุัรัสทรอคาเดโร” ให้ท่านได้
ถ่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของมหา
นครปา รีส  พ ร้อมชมวิ วมหานครปา รีส   ชมล าน
ประวติัศาสตร์ “จตุัรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ี
พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวัเนต  ถูกตดัสิน
ประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนน
แห่งแฟชัน่“ชองเอลิเซ่” (Champs-Elysees) ท่ีมีความยาว
กวา่ 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือวา่เป็นถนนท่ีติดอนัดบัสวยท่ีสุดในโลก บริเวณชม 
“ประตูชยั” Arc de Triomphe 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดงันานาชนิด อาทิ น ้ าหอม 

เส้ือผา้กระเป๋า เคร่ืองส าอาง จากนั้นสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัท่ีจากนั้นสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัท่ีห้างสรรพสินคา้ แกล
ลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette 

หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง ที่พกั: CHINA GALLA HOTEL PARIS 
วนัที่เจด็ของกำรเดนิทำง (7) ปำรีส – เดนิทำงกลบั   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบินปารีส (กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย) เพื่อให้ท่านไดมี้เวลาท า TAX REFUND คืนภาษี

ก่อนการเช็คอิน  
10.30 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY032  
19.00 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปล่ียนเคร่ือง 3 ชัว่โมง) 
22.35 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY40 



 

 

 

 

วนัที่แปดของกำรเดนิทำง (8) สนำมบินสุวรรณภูมิ   
08.05 กลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

********** // ********** 
 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส าคญั*** 

 

อตัรำค่ำบริกำร 
ช่วงออกเดินทาง 

 
ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / หอ้ง 
จ่ายเพิ่ม 

 

13 - 20 พฤษภาคม 2565 59,900 59,900 59,900 12,000 
20 - 27 พฤษภาคม 2565 59,900 59,900 59,900 12,000 
27พ.ค.-03มิ.ย. 2565 59,900 59,900 59,900 12,000 
10 - 17 มิถุนายน 2565 59,900 59,900 59,900 12,000 
24มิ.ย.-01ก.ค. 2565 59,900 59,900 59,900 12,000 

ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิร์ต//ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้
คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่
ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือ
ไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (12 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่านจะผา่น 

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
7. ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางข้ึนเคร่ืองขากลบัแบบไม่เกิน 72 ชัว่โมง ตามมาตราการของภาครัฐประมาณ ท่านละ150-
160 ยโูร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 
 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  
3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถ้วนตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้
เป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 
4. กรณวีซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ
พิจารณา 



 

 

 

 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่
ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 
-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 
5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้งการันตีท่ีนัง่
กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 

 หนังสือเดนิทำง (ตวัจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น
ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  
*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนาใบ
เสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน พร้อม
สลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงกำรเคล่ือนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพจิำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ 
Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวนั ) 
 หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้
ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 
***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำม/ีภรรยำ และญำต ิ(สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กนัได้) *** 

 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตวัจริง) 
 ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี) 

 ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำม)ี 
*** กรณีที่สถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมกีำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เตมิ ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมตั ิออกวซ่ีำส ำหรับสถำนทูต ***   



 

 

 

 

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  
 กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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