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ก ำหนดกำรเดินทำง 

      มกรำคม – มิถุนำยน 2566 
( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 



 

วนัที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบินเตอร์

กิช แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสู่งอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK069 
 

วนัที่2         อสิตัลบูล – อมัสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลงัคำกระจก - Coster Diamond - ดำมส์สแควร์ 
05.15 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ใหท้่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง  
07.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด ์โดยเท่ียวบินท่ี TK1915 
09.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่าน

ศุลกากร เ รียบ ร้อยแล้ว  น าท่ านออก เ ดินทาง สู่  “กรุง
อมัสเตอร์ดมั” ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมชมวิวทิวทัศน์ท่ี
สวยงามระหว่างการเดินทาง ท้องทุ่งอันเขียวขจี สลับกับ
หมู่บ้านทางชนบท ตลอดสองข้างทาง  เดินทางถึง  “กรุง
อมัสเตอร์ดมั” ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าอมัสเทล (Amstel) เร่ิมก่อตั้ง
ประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 12ปัจจุบนัเป็นเมือง ท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 
742,000 คนชมสภาพเมืองท่ีมีคลองเลก็คลองนอ้ยตดัไปมาทัว่
เมืองอยา่งเป็นระเบียบกวา่100 สาย 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ “ล่องเรือหลงัคากระจก” เรือจะ

ล่องไปตามล าคลองของเมืองท่ีจะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือน
แบบชาวดัชต์ท่ีสร้างมาตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวั จะเป็นอาคารทรงแคบท่ีมีตะขออยู่ชั้นบนสุดของ
อาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้นระหว่างเส้นทางล่องเรือผา่นบา้นเรือนแพท่ีอยู่ริมคลองท่ีมีอยู่มากถึง 2,500 หลงั 
แลว้ไปชมเขตท่ีเมืองท่ี เก่าแก่ท่ีสุดของกรุงอมัสเตอร์ดมั น าท่านเขา้ชม “สถาบนัเจียระไนเพชร” (Coster Diamond) 
อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมขั้นตอน การ
คดัเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผูช้  านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีท่ีมีค่าท่ีสุดส าหรับ
ท่านท่ีตอ้งการเป็นเจา้ของอญัมณีล ้าค่า  เลือกซ้ือตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จากบริษทัฯท่ีมีช่ือเสียง มี
เวลาให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ภายในร้านท่ีท าดว้ยไมเ้ป็นของท่ีระลึกต่างๆ เช่นพวงกุญแจ, รองเทา้ไม,้ ภาพวาด, 
ของท่ีระลึก ฯลฯ น าท่านเดินทางเขา้สู่ “ดามส์สแควร์” จตัุรัสใหญ่ใจกลางกรุงอมัสเตอร์ดมั อิสระให้ท่านไดเ้ดิน
เท่ียวชมบรรยากาศอนัโรแมนติกกบัอาคารต่างๆในสไตลย์โุรป   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัท่ี :  Van der Valk Hotel Schiphol หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12


 

วนัที่3        อมัสเตอร์ดัม -  หมู่บ้ำนกงัหันลมซำนส์ สคนัส์ – กรุงบรัสเซล 
                  อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลำซ – แมนำคนิพสิ – ช้อปป้ิง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านออกเดินทางสู่ “ หมู่บา้นกงัหันลม” “ซานส์ สคนัส์” 
ซ่ึ ง มีการอนุรักษ์กังหันลม และบ้านเ รือนดั้ ง เ ดิมของ
ฮอลแลนด์ ท่ีน่ีเป็นเหมือนพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ท่ีรวมความ
เป็นฮอลแล นดห์ลายอยา่งเขา้ไวด้ว้ยกนั บา้นไมสี้เขียวริมน ้ า 
สวนเล็กๆ หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหัน  ลมเก่าแก่ 
กังหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม นอกจากกังหันลมแลว้ก็ยงัมี
รองเทา้ไมอี้ก ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศ Nether  lands 
ให้ท่ านได้เ ดินเ ท่ียวชมบรรยากาศอันสดช่ืนบริสุท ธ์ิ
ท่ามกลางทุ่งหญา้เขียวขจี ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมรองเทา้ไมแ้ละของท่ีระลึกพื้นเมือง อาทิ เนยแข็งนานาชนิด, 
ของประดบับา้น, ของใชใ้นครัวเรือนฯลฯ  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “กรุงบรัสเซล” เป็นเมืองหลวง

ของประเทศเบลเยี่ยม และเป็นศูนยก์ลางหรือเมืองหลวง
อย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป น าท่านถ่ายรูปคู่ 
“อะตอม เ ม่ี ยม ”  ประ ติมากรรม รูปอะตอมมหึมา 
สัญลกัษณ์จากการรวมตวัคร้ังแรกของกลุ่มประเทศยโุรป
เม่ือปี ค.ศ.1959 น าท่านเดินทาง เขา้สู่เขตเมืองเก่าภายใน
บริเวณ “จตุรัสกรองด์ปลาซ” สัมผสักับบรรยากาศลาน
กวา้งซ่ึงลอ้มรอบทั้งส่ีดา้นดว้ยตึกโบราณแต่ละตึกลว้นมี
ลวดลายปูนวิจิตรแตม้ทองเป็นอาคารสไตลบ์าร็อก ทั้งศาลาว่าการเมือง ,พิพิธภณัฑป์ระจ าเมือง, อาคารของสมาคม
อาชีพต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงจะท าสัญลกัษณ์ไวบ้นจั่วหรือเหนือประตูเป็นลัญลกัษณ์เฉพาะของตัวเองน าท่านชม “แม
นาคินพิส” อนุสาวรียห์นูนอ้ยยนืฉ่ีสัญลกัษณ์ของกรุงบรัสเซลล ์ชมจตัุรัสแกรนดเ์พลซ(มรดกโลก) ใจกลางเมือง ชม
หมู่ตึกต่างๆ อาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ ซ่ึงคร้ังหน่ึงในอดีตเคยเป็นสถานท่ีประทบัของราชวงศก์ษตัริย์
เบลเยี่ยม และเป็นตลาดนดัจุดรวมการแลกเปล่ียนสินคา้ในอดีต อิสระให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง อาทิ ช๊อค
โกแลตผา้ลายลูกไม ้เส้ือผา้รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ 

 ค  ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี : Hotel Mercure Brussels Centre Midi หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
 



 

วนัที่4        กรุงบรัสเซล - แร็งส์ - ปำรีส - City Tour – ล่องเรือชมแม่น ้ำแซนน์   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองแร็งส์”  เป็นเมืองในจงัหวดัมาร์นใน

แคว้นช็ อ งป าญา ร์  ในประ เทศฝ ร่ั ง เ ศส  เ มื อ ง แ ร็ ง ส์ ตั้ ง อ ยู่ ท า ง
ต ะ วัน ออก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ขอ ง ฝ ร่ั ง เ ศ ส  ร า ว  1 2 9  กิ โ ล เ ม ต รท า ง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของปารีส แร็งส์ก่อตั้งขึ้นโดยกอลและกลายมาเป็น
เมืองส าคัญระหว่างสมัยจักรวรรดิโรมัน น าท่านชม “มหาวิหารแร็งส์” 
หรือช่ือทางการว่า กาเตดราลนอร์เทรอ-ดามเดอแร็งส์ เป็นอาสนวิหาร
ส าคญัของเมืองแร็งส์ จงัหวดัมาร์น ประเทศฝร่ังเศส ท่ีเคยใช้ในพิธีสวม
มงกุฎกษตัริยข์องประเทศฝร่ังเศส มหาวิหารสร้างเสร็จเม่ือปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ยกเวน้ดา้นหนา้ซ่ึงมาเสร็จเอา
อีกศตวรรษหน่ึงต่อมา แต่ยงัเป็นสถาปัตยกรรมของคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ทางเดินกลางขยายใหย้าวขึ้นเพื่อให้มีเน้ือท่ี
เพียงพอกบัผูท่ี้เขา้ร่วมพิธีสวมมงกุฎ  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ “ มหานครปารีส ” / ถึงมหานครปารีส น าท่าน ผา่นชม มหานครปารีส  ตั้งอยูบ่นแม่น ้ าแซ
นน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากว่า 2,000 ปี 
ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก และ ดว้ยอิทธิพล
ของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก น าท่าน “ล่องเรือชมแม่น ้ าแซนน์” พร้อมชมชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ า
แซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพให้
ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภณัฑล์ูฟร์ , ศาลาวา่การ โอเตล็ เดอ 
วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ ให้ท่านไดถ้่ายภาพคู่กบั “หอไอ
เฟล” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” จากนั้ น น าท่านถ่ายภาพคู่กับ 
“ ประตูชยั”  Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะท่ีจกัรพรรดินโปเลียน 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี : Best Western Plus Paris Vélizy หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 

วนัที่5         ปำรีส – ห้ำงลำฟำแยต - ช้อปป้ิงจุใจแบบเต็มวนั 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
จากนั้นสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ีหา้งสรรพสินคา้ แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette  

เท่ียง อิสระอาหารม้ือกลางวนัตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 

ค ่า อิสระอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

พกัท่ี :  Best Western Plus Paris Vélizy หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่6        ปำรีส – ช้อปป้ิง - La Vallee Village Outlet – เดินทำงกลบั       
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่ “La Vallee Village Outlet”  เป็นแหล่งชอ้ป

ป้ิงเอาท์เล็ต ท่ีใหญ่ท่ีสุดของปารีส ซ่ึงมีสินค้าแบรนด์เนม
ต่ างๆให้ท่ านได้เ ลือกซ้ือมากมาย  อาทิ เ ช่น ARMANI, 
LONGCHAMP, BURBERRY, TOD'S, PAUL SMITH, 
BALLY และ เคร่ืองส าอาง, น ้ าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋า
หนงัและเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง 
ส าหรับราคาสินคา้นั้นจะค่อนขา้งถูกกวา่ร้านคา้ขา้งนอก และ
ยงัมีส่วนลดพิเศษใหเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาชอ้ปป้ิงท่ีน่ีเท่านั้น ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านออกเดินทางสู่ ท่า
อากาศยาน เพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน  

19.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK1828 
 

วนัที่7        อสิตัลบูล - กรุงเทพฯ 

00.05 น. เดินทางถึงอิสตนับูล (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 
01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK068 
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 
 

***หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั*** 

 

 

  

อตัรำค่ำบริกำร  
ก าหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่ 

    พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
     เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
      พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

   เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
   พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

      พกัเด่ียว 

23 – 29 ม.ค. 66 62,900 62,900 62,900 10,000 
05 – 11 ก.พ. 66 62,900 62,900 62,900 10,000 
12 – 18 ก.พ. 66 62,900 62,900 62,900 10,000 
19 – 25 ก.พ. 66 62,900 62,900 62,900 10,000 
05 – 11 มี.ค. 66 62,900 62,900 62,900 10,000 
12 – 18 มี.ค. 66 62,900 62,900 62,900 10,000 
19 – 25 มี.ค. 66 62,900 62,900 62,900 10,000 
23 – 29 เม.ย. 66 62,900 62,900 62,900 10,000 

     30 เม.ย. – 06 พ.ค.66 66,900 66,900 66,900 12,000 
21 – 27 พ.ค. 66 62,900 62,900 62,900 10,000 
04 – 10 มิ.ย. 66 64,900 64,900 64,900 12,000 
18 – 24 มิ.ย. 66 62,900 62,900 62,900 10,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 25 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-อมัสเตอร์ดมั // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (700 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (10 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 7,000 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 



 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตาม ท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 



 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 

• หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศท่ีจะ

เดินทาง  
• หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน 
อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบั
จากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงกำรเคล่ือนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำ
บัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการย่ืนได้) ( 
สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

• หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN 
แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement 
ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้) *** 

• กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไป
ต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตัวจริง) 

• ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

• ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพ่ิมเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือ

ควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะ
ส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
• ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจาก

หลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะ
คืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของ
ผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

 

 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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