
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปารีส  หอไอเฟล ประตูชัย  แกลลอเรยีลาฟาเยตต ์

บรูจจ์ บรัสเซลล์  จัตุรัสกรองปลาซ อัมสเตอร์ดมั  



 

  
 

วันแรก กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ 

17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง ดูไบ–หอไอเฟล–ประตูชัย–พีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ล่องเรือบาโตมุช 

00.50 น.   เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 

04.05 น. เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

09.25 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองและสัมภาระแล้ว น าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมือง

หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 

10 ของโลก ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็น

หนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล  าสมัย แห่งหนึ่งของโลก 

ที่ ทรงด้ วยอิ ทธิพลของการ เมือง  การศึกษา บัน เทิ ง  สื่ อ  แฟชั่ น 

วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่ง

หนึ่งของโลก น าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไ  อเฟล (Tour Eiffel) 

สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต 

ซึ่งสร้างขึ นในปีค.ศ.1889 น าท่านถ่ายรูปประตูชัย และผ่านชมทิวทัศน์

ของร้านค้าบูติคชั นน าระดับโลก ที่ตั งเรียงรายอยู่บนถนนชองเชลิเช 

ต้นแบบถนนราชด าเนิน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านถ่ายรูปหน้า พีระมิดแก้ว-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทาง

ศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดเก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็น

สถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก อิสระท่านเลือกซื อสินค้าแฟชั่น

ราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่องส าอาง น  าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า หลังจากนั นน า

ท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น  าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น  า เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ  

ค่่า          บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Mercure Paris Roissy Charles De Gaulleหรือ

เทียบเท่า 

วันทีส่าม พระราชวังแวร์ซายส์-แกลลอเรียลาฟาแยตต ์       



 

  
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ หนึ่งใน

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ

ฝรั่งเศส ตั งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปารีส 

ณ เมืองแวร์ซายส์ นับเป็นพระราชวังวังที่มีความ

ยิ่งใหญ่และงดงามอลังการมากจนติดหนึ่งในเจ็ด

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อีกทั งยังได้รับการขึ น

ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายใน

ประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั นเอก 15,034 ชิ น โดยมี

ห้องกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) อันแสนโด่งดังจากการเป็นห้องลงนามในสัญญาสงบศึก

ระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั งที่ 1 ซึ่งถือเป็นห้องแห่งประวัติศาสตร์ที่ส าคัญทั งยังมีขนาด

ใหญ่จ านวน 17 บาน ที่สามารถเป็นจุดชมวิวทัศน์ของสวนแวร์ซายที่สวยงาม ด้วยทุกๆเหตุผลมารวมกันจึงท าให้

พระราชวังแห่งนี กลายเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับเหล่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนฝรั่งเศสไม่แพ้หอไอเฟล 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั น น าท่านเดินทางสู่ แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง

ของกรุงปารีส เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้งกันมากที่สุด มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆ

สัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทวิทัศน์ทีส่วยงามบนชั น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน 

ห้างสรรพสินค้านี มีสินค้าหลายหลากยี่ห้อ และมีสิ่งของทุกประเภทไว้ล่อตาล่อใจนักช้อปปิ้งแบรนด์ดังๆ ให้เลือกสรรได้

อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นต้น     

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Mercure Paris Rojssy Charles De Gaulle          

หรือเทียบเท่า 

วันทีส่ี ่ เมืองบรูจจ–์ศาลาว่าการเมือง–หอประชุมสงฆ์–กรุงบรัสเซลส์–จัตุรัสกรองปลาซ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) เมืองที่ได้รับเลือกให้

เป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยี่ยมที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นเมืองที่สวยงามมาก ที่ทาง

ตอนเหนือของเมืองมีล าน  าที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ท าให้บรูชเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” 
หลังจากนั น น าท่านเดินชมย่านเมืองเก่าบรูจจ์ ที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งความเป็นยุโรป ชมบ้านหลังคาทรงจั่วและ สนาม

หญ้าอันเขียวขจีบรรยากาศที่ท่านสามารถพบเห็นได้ทั่วเมือง น าท่านชมป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม ศาลา

ว่าการ (Town Hall) แบบโกธิค หอประชุมสงฆ์ (Cloth Hall) ซึ่งมีหอระฆังสูงถึง 300 ฟุต (88 เมตร) และ โบสถ์

พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood)ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึ นทุกปีในวันที่พระเยซูเสด็จขึ นสู่สรวง

สวรรค์อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยหลังจากนั นน า

ท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ 

เบลเยี่ยม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

อาคารบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้จากรัฐบาล น าท่านสู่ 
จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุด



 

  
 

แห่งหนึ่งของยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิป

ที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง น าท่านไปชม รูปปั้นแมนเน

เก้นพิส รูปปั้นเจ้าหนูน้อยที่โด่งดัง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื อสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบล

เยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้ หรือลิ มลอง

วาฟเฟิลของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Ramada Plaza Antwerp หรือเทียบเท่า 

วันทีห้่า หมู่บ้านกีธูร์น –ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - BATAVIA STAD FASHION OUTLET  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั นน าท่านสู่หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN) หมู่บ้านชวน

ฝันสุดโรแมนติคแอบซ่อนอยู่ หมู่บ้านที่ไม่มีรถ ไม่มีถนน ไม่มี

มลพิษ หรือความวุ่นวายใดๆ มีแต่ล าคลองน  าใส เรือพายล า

น้อย แทรกตัวไปทั่วหมู่บ้านมีสะพานไม้ทรงสวยเพื่อใช้เป็น

ทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ชาวบ้านที่นี 

ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านั น   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านล่องเรือชม

หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) หมู่บ้านที่มีผู้คน

อาศัยอยู่ราวๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ที่มีฐานะดี บ้านแต่ละหลังมีการออกแบบ และตกแต่งให้เป็นกระท่อม

สไตล์ตะวันตกที่แสนน่ารักอบอุ่น จนท าให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิชแห่งเนเธอร์แลนด์  (the Venice of the 

Netherlands) ในปี 1958 ภาพยนตร์ตลกชื่อดังของ  Bert Haanstra อย่าง Fanfare ได้ใช้สถานที่นี เป็นโลเคชั่นหลัก

ในการถ่ายท า และนั นก็เสมือนกับเป็นการเปิดตัวที่ท าให้หมู่บ้านไร้ถนนแห่งนี  กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง  จนมี

นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกพลัดกันมาเยี่ยมชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมู่บ้านกีย์ฮรอน (GIETHOORN 

VILLAGE) แห่งนี อย่างไม่ขาดสาย จากนั นน าท่านเดินทางสู่ BATAVIA STAD FASHION OUTLET ให้เวลาท่านได้

อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย อาทิ เช่น  ADIDAS, CALVIN KLEIN, ARMANI, FOSSIL, HUGO BOSS, 

LACOSTE, NIKE, SAMSONITE และอื่นๆอีกมากมาย (อิสระอาหารค่่าเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) ถึง

เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 

ค่่า น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Best Western Plus Plaza Almere หรือเทียบเท่า 

วันทีห่ก  อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-จัตุรัสแดม-หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์-สนามบิน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั นน าท่านล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่อง

ไปตามล าคลองของเมือง ที่ จะให้ท่านได้ เห็น

บ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตั งแต่ศตวรรษที่ 

17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มี

ตะขออยู่ชั นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์

เข้าบ้าน เรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 



 

  
 

หลัง หลังจากนั นน าท่านชม การสาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก อิสระให้ท่านเลือกซื อหรือชมเพชร 

คุณภาพและราคาไม่แพง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั งของ จัตุรัสแดม (Dam Square) 

เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั งอยู่ใจกลางจัตุรัส และ

ถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม จากนั นน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรม

ฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านอนุรักษ์

กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้าน

แห่งนี ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหัน

ลมเอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัว

ของหมู่บ้านที่สร้างขึ นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัส

บรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น  า ทุ่ง

หญ้า และการปศุสัตว์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับกังหัน

ลม จัดเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ส าคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกังหันของประเทศนี ได้มีการใช้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะในด้านการผันน  า วิดน  า ระบายน  าเพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ จากนั นชมการ

สาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจ าวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื อสินค้าของที่

ระลึก   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.50 น. ออกเดินทางสู่  เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK 150          

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ                         

06.30 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง  

09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  

******************************* 

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 

 

 

 

 



 

  
 

อัตราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต่่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มท่านละ 10,000 บาท 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อท่านท่าการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท 

 

ก่าหนดการเดนิทาง ราคา 

พฤษภาคม 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 2563 41,900 

มิถุนายน 17-23 มิ.ย. 2563 41,900 

กรกฎาคม 1-7 ก.ค. 2563 41,900 

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (โดยประมาณ) 

ส่าหรับประเภทท่องเที่ยว  

ผู้สมัครวีซ่าท่าการช่าระค่าธรรมเนียมโดยตรงกบัเจ้าหน้าที่ของศูนย์รบัยืน่วีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแมผู้ย้ื่นค่าร้องจะไดร้ับการปฏิเสธวีซ่า 

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหน่วยงานกงสุลและได้รับการปรับปรุงเป็น

ระยะ ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ใช้เป็นสกุลเงินบาทนั้นข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนปัจจุบันซึ่ง 

สามารถเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

ประเทศ 
ราคาผูใ้หญ ่

12 ปขีึ้นไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ปี 

ราคาเด็ก 

อายุต่่ากว่า 6 ป ี

เยอรมัน 2,700 1,800 550 

อิตาล ี 2,500 1,600 400 

ฝรั่งเศส 3,000 2,200 970 

เนเธอร์แลนด์ 2,600 1,800 520 



 

  
 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)  

 ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่

เมืองนั นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 

 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 

 ค่าน  าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) 

 ค่าทิปไกดท์้องถิ่น  (2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. ส าหรับการจอง กรุณาช่าระเงินมัดจ่าท่านละ 20,000 บาท พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 1 วัน) 

2. ช าระยอดส่วนที่เหลือทั งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน   

3. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อ

เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ นไป คืนมัดจ าทั งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื องต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจ าทั งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ นจริง  



 

  
 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ

ค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นต้น 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ 

 ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั งหมด 

5. ส าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินก าหนด เช่น 

ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

และอ านาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม  

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันท่าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ 

ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมี

การเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพือ่ความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า) 

1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่ม

เชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า  

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว(แบบหน้าใหญ่) จ่านวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) รูปถ่ายต้อง

เห็นใบหู และ เปิดหน้าผาก ให้เห็นคิ ว ชัดเจนเท่านั น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์(สายตา) และเครื่องประดับทุกชนิดในรูปถ่าย 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน / หรือส าเนาบัตรข้าราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   

4. ใบรับรองการท่างานจากบริษัทที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, 

วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี  และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั นจะกลับมาท างานตามปกติหลัง

ครบก าหนด  

5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสีย

ภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน  

6. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอและมีจ านวนไม่ต่ า

กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมียอดอัพเดตไม่



 

  
 

เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่น   สถานฑูตไม่

รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง

บริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุ

รายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี ในจดหมายด้วย  

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั น  

9. กรณีที่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา 

และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเ ภอหรือเขต 

โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจ านวนบุตรของผู้เดินทาง  

11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั งนี บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซ่านั น ผู้เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั น ถึงสามารถ ด าเนินการขั นตอนการยื่นวีซ่า

ได้ 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบรษิัทไมม่ีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านต้องการใหท้างเราด่าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ส าคัญมาก) 

**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไมส่ามารถแก้ไขภายหลังได้ 

กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………………………….…….. 

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................ 

โทรศัพท์ (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ 

ดูแลผู้เยาว์  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................... 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพท์ที่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อื่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย  หย่า 
 



 

  
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 

เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง       มีผู้อื่นออกให้   

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

******************************************************************************* 

 หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

ทั้งสิ้นทั้งน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน  

 
 

 
 

 
 

 
 

  


