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ทวัรย์ุโรป ฝรังเศส เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมน ีลกัเซมเบริก์ เบลเยยีม 7 วัน 4 คนื (EK)
ทัวรย์ุโรป เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยียม เยอรมัน , 7 วัน 4 คนื ,

HUATIAN CHINAGORA  , HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT  , VAN DER VALK A4 SCHIPHOL  , HOTEL CITY
AM BAHNHOF

ดูไบ - ปารสี - หอไอเฟล - ลอ่งเรอืบาโตมชุ  พระราชวงัแวรซ์ายน์
บรสัเซลล ์ลกัเซมเบริก์ - โคโลญ - มหาวหิารโคโลญ เลเวอรค์ูเซน 

Outlet - หมูบ่า้นกงัหนั  อมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - หมูบ่า้นกธีรูน์   

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

18.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

21.25 น.
ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK373



วนัท ี2
กรุงเทพฯ - ดไูบ - ปารสี - หอไอเฟล - ลอ่งเรอืบาโตมุช - ชอ้ปปิง

00.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลยีนเครือง

04.05 น.
ออกเดนิทางตอ่สู ่กรุงปารสี โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิ EK71
***คณะเดนิทางวันท ี28 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 03.20 น.และถงึสนามบนิปารีสเวลา 08.00 น.***

09.25 น.
ถงึสนามบนิถงึ ทา่อากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝรงัเศส นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร
(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 6 ชวัโมงในวันท ี27 ตลุาคม 2562)

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรังเศส เมอืงทมีมีนตเ์สน่หอั์นเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10
ของโลกทนัีกทอ่งเทยีวอยากมาเยือนมากทสีดุ ปัจจบัุนกรุงปารีสเป็นหนงึในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทลี ้าํสมัยแหง่หนงึของโลก
ททีรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สอื แฟชนั วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ
ทําใหก้รุงปารีสเป็นหนงึในเมอืงทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึของโลก

นําทา่นผา่นลานประวัตศิาสตร ์จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทพีระเจา้หลยุสท์ ี16 และพระนางมารีอังตัวเนต
ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวัิตฝิรังเศส แลว้ผา่นเขา้สู ่ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่(Champs Elysees)
ซงึทอดยาวจากจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน 

นําชมและถ่ายรูปคูก่ับ ประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe)  สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี 1805
โดยเรมิสรา้งขนึในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 

จากนันนําถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel)  สญัลักษณ์ทโีดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารีสดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ
ซงึสรา้งขนึในปี ค.ศ.1889 ทบีรเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร่

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย
จากนันนําทา่น ลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น ้าํแซนด ์ทไีหลผา่นใจกลางกรุงปารีส
ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝังแม่น ้าํ เป็นอกีหนงึประสบการณ์ทน่ีาประทับใจ

จากนันเชญิเลอืกซอืสนิคา้แฟชนัราคาถูกใน รา้นคา้ปลอดภาษ ี(Paris Look Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครืองสําอาง น ้าํหอม
นาฬกิาหรือกระเป๋า 

จากนันพาทา่นสมัผัสกับบรรยากาศทเีต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิงจากทัวทกุมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท ีแกลเลอร ีลาฟาแยตต์
(Galleries Lafayette) ทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทมีสีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส
โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครืองหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีหอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
HUATIAN CHINAGORA หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายน ์- บรสัเซลล์

เชา้
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์เพอืนําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อันยงิใหญ่
(มไีกดท์อ้งถนิบรรยายในพระราชวัง) ทสีรา้งขนึตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ ี14 ภายในตกแตง่อย่างวจิติรอลังการ ทังจติรกรรมฝาผนัง
รูปปัน รูปแกะสลักและเครืองเรือน ซงึเป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่



โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทตีกแตง่อย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทมีคีวามยาวถงึ
73 เมตร ซงึเป็นหอ้งทพีระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ ี14 แหง่ฝรังเศส
อกีทังยังเป็นหอ้งทใีชสํ้าหรับจัดงานเลยีงและเตน้รําของพระนางมารี อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ ี16,
ชมหอ้งบรรทมพระราชนีิทตีกแตง่อย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทยีงิใหญ่

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยียม
สถานทตัีงสํานักงานใหญ่องคก์ารสนธสิญัญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ หรือนาโต ้

จากนันนําทา่นชมและถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับ อนุสรณ์อะโตเมยีม (Atomium) ซงึเป็นสญัลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมอืปี
ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขนึโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตัล โดยขนาดใหญ่กวา่โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่

จากนันเขา้สูจั่ตรัุสกลางเมอืง จตัรุสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ทมีชีอืเสยีงกลา่วขานกันวา่สวยทสีดุแหง่หนงึในยุโรป
ชมศาลาวา่การเมอืงและอาคารทสีวยงามโดยรอบจัตรัุส

นําชมและถ่ายรูปกับ เมเนเกน้พสี (Mannekenpis) ซงึเป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก
ผูส้รา้งประวัตศิาสตรแ์ละตํานานพนืเมอืงของชาวเบลเยียมซงึมกีารเลา่ขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน่ มเีด็กชายชอืจเูลยีนสกี
มาพบสายชนวนระเบดิกําลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพอืดับชนวนและป้องกันเมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึทํารูปแกะสลักนี เพอืระลกึถงึความกลา้หาญ

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
บรสัเซลล ์- ลกัเซมเบริก์ - โคโลญ - มหาวหิารโคโลญ - เลเวอรค์เูซน

เชา้
เดนิทางสู ่กรุงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบริก์ นครรัฐทมีพีนืทขีนาดเล็กทสีดุแหง่หนงึของยุโรป (2,586 ตร.กม.)
ชมย่านเมอืงเกา่แหง่ลักเซมเบริก์ เมอืงแหง่แกรนดด์ยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถโ์นเตรอะดาม ประตมิากรรมสํารดิของแกรนดดั์ชเชส
ชารล็์อตต ์ศาลาวา่การเมอืง พระราชวังทปีระทับของแกรนดด์ยุค อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และป้อมปราการสมัยโรมัน
ชมววิทวิทัศนข์องเมอืงทบีา้นเรือนตังเรียงรายอยู่ในแนวหบุเขาดสูวยงามยงิ

เทยีง
***อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั***

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) เมอืงสําคัญรมิแม่น ้าํไรน ์และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี
ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทังยังเป็นแหลง่ผลติน ้าํหอมออดโิคโลญ 4711 อันลอืชอื เทยีวชมตัวเมอืงโคโลญ
เมอืงเกา่สมัยโรมันเรืองอํานาจ

นําทา่นถ่ายรูปคูก่ับ มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซงึเรมิกอ่สรา้งมาตังแตปี่ 1248
แตม่เีหตทํุาใหต้อ้งหยุดพักการกอ่สรา้งไปบา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกวา่หกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบรูณ์ ทังนีจงึแลว้เสร็จในปี 1880
มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทใีหญ่และสงูทสีดุในโลกในสมัยนัน
ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสงูถงึ 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร
จดุประสงคเ์พอือุทศิใหนั้กบญุปีเตอรแ์ละพระแม่มารี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารพนืเมอืง (ขาหมูเยอรมนั ,Pork Knuckle)

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเลเวอรค์เูซน (Leverkusen)

ทพีกั
BEST WESTERN LENOSO LEVERKUSEN หรือเทยีบเทา่



วนัท ี5
เลเวอรค์เูซน - Outlet - หมูบ่า้นกงัหนั - อมัสเตอรด์มั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นสู ่Mcarthurglen Designer Outlet Roermond ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(Netherlands)
เอาทเ์ลทขนาดใหญ่ทเีป็นแหลง่ชอ๊ปปิงของคนเนเธอรแ์ลนด,์ เยอรมัน และ เบลเยียม ทนียิมมาเลอืกซอืสนิคา้ราคาย่อมเยานานาชนดิ อสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมตา่ง  ๆอาทเิชน่ GUCCI, PRADA, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN,
VICTORIANOX, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอนืๆอกีมากมาย

เทยีง
***อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั***

บา่ย
จากนันเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกงัหนั (ZaanseSchans) หมู่บา้นทมีกีารอนุรักษ์กังหันลม และบา้นเรือนดังเดมิของฮอลแลนด์
ซงึปัจจบัุนเปิดเป็นพพิธิภัณฑเ์ปิดใหเ้ขา้ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวดัชต ์ทใีชก้ังหันลมกวา่รอ้ยแหง่ในงานอุตสาหกรรมมาตังแตศ่ตวรรษท ี17-
18 โดยทําหนา้ทผีลติน ้าํมันจากดอกมัสตารด์ กระดาษงานไม ้นอกจากนีภายในหมู่บา้นแหง่นียังมยัีงมโีรงสาทติวธิกีารทําชสี ทําขนม
ทํารองเทา้ไม ้ทน่ีาสนใจ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่กรุงอมัสเตอรด์มั(Amsterdam) เมอืงแหง่แสงส ีและอสิรเสรีภาพ ของนักทอ่งเทยีวจากทัวโลก

นําทา่นสูบ่รเิวณ จตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมอืงใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่อสิระย่าน Red light districtใจกลางกรุงอัมเตอรดั์ม
ย่านการคา้เพศพาณชิทถีูกกฎหมาย อยู่กลางเมอืงอัมเตอรดั์ม

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
VAN DER VALK A4 SCHIPHOL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
อมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - หมูบ่า้นกธูีรน์ - สนามบนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชมเมอืง อมัสเตอรด์มั โดยการ ลอ่งเรอืหลงัคากระจก (Lovers Canal Cruises) ลัดเลยีวเขา้ตามลําคลอง สมัผัสชวีติความเป็นอยู่
รวมทังสภาพบา้นเรือนเกา่แกอั่นงดงามสบืทอดมาตังแตส่มัยศตวรรษท ี17 และทัศนียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมเีอกลักษณ์

จากนันนําเขา้ชม สถาบนัสอนการเจยีระไนเพชร ทมีชีอืเสยีงทา่นจะไดส้มัผัสและเรียนรูพ้นืฐานในการดแูละการเจยีระไนเพชรในรูปแบบตา่งๆ
พรอ้มกันนันยังไดม้โีอกาสเลอืกซอืเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลอืกชมสนิคา้อนื อย่างนาฬกิายีหอ้ดังมากมาย อาท ิเชน่
Rolex, Panarai, Tag Heuer, IWC, Piaget, Longines, Omega, Tissot, Cartier, Breitling, Chopard, รวมไปถงึนาฬกิาแฟชนัอย่าง Gucci,
Diesel, DKNY, Chanel, Swatch ฯลฯ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นเยียมชม หมูบ่า้นกธูีรน์ (Giethoorn Village) เมอืงทไีดรั้บฉายาวา่ “เวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด”์ เมอืงเล็กๆทมีผีูค้นอาศัยอยู่ประมาณ
2,600 คน เป็นหมู่บา้นทปีราศจากถนนหมู่บา้นทเีต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสาบ จงึทําใหป้ราศจากมลพษิ
ผูค้นในหมู่บา้นจะเดนิทางโดยการใชเ้รือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองทมีคีวามยาวประมาณ 7.5 กโิลเมตร

16.00 น.
ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ ใหท้า่นมเีวลาทําคนืภาษี (Tax Refund) และมเีวลาชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free)
ภายในสนามบนิ



21.50 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK150
***คณะเดนิทางวันท ี28 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 22.00 น. และถงึสนามบนิดไูบเวลา 07.45 น.***

วนัท ี7
ดไูบ - กรุงเทพฯ

06.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ เพอืรอเปลยีนเครือง

09.40 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK372
***คณะเดนิทางวันท ี28 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 09.30 น. และถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 18.40 น.***

19.15 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม เยอรมนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี19 สงิหาคม 2562 เวลา 10:40 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม เยอรมนั

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด ( Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์**
ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**

• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น,
เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 30
ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั (ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท)

• คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (14 ยโูร)

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 ยโูร)

เงอืนไขการจอง

• ชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• เมอืไดร้บัการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที

• กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื



• รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

เงอืนไขการชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

•  ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 20 วันกอ่นการเดนิทาง

• หากท่านไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็นทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

•  บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เช่น การนัดหยดุงาน,
จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ
รวมถงึกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง
รวมทังในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทาง

• หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง

• เมอืท่านทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ
ทังสนิโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ
ทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่

•  การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขนึ

• กรณที่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยนืวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ
ทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน
ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทคีอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ได ้

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพาํนักหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่าํกวา่ 6 เดอืน
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย
เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่่าํกวา่ 3
หนา้

• ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์
ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย



• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

กรณียกเลกิการเดนิทาง

•  แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไป
ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ
เกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

•  เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air)
เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี *** ยนืวซีา่เดยีวแสดงตนทสีถานทตูเยอรมนี
***ใชเ้วลาทําการอนุมัตวิซีา่นับจากวันยนืประมาณ 7 วัน
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1
ชุดในวนัยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนาํสง่เขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตีเพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ**
• หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6
เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย) ***ในกรณทีถีอืพาสปอรต์
สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ
กรณุาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท  ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ
บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้กาํหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***

• รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. ใบหนา้ 90 % ของพนืทรีปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา คอนแทคเลนส์
หรอืเครอืงประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทูัง 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รปู , รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแมก็, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเท่านัน แนะนาํใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทูต
180 บาท จาํนวน 4 รปูนะคะ เพอืความถกูตอ้ง



• หลกัฐานการทํางาน
• เป็นพนกังาน หนังสอืรบัรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุตาํแหนง่, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-
สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)

• เจา้ของกจิการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื
สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403)

• กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถา่ยรา้น สญัญาเช่าท  ีโฉนดทดีนิ เป็นตนั

• กรณเีป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านัน
(สถานทูตไมร่บัเอกสารทเีป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยนืวซีา่)

• กรณทีเีกษียณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย

• หลกัฐานการเงนิ
• กรณผีูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช  ้Bank Statement บัญชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน
(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช  ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพอืใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทยีนืวซีา่)

• กรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้าํเนา Bank Statement บัญชอีอมทรพัยย์อ้นหลงั 3 เดอืน (ของผูท้อีอกคา่ใชจ้่าย)

• **Bank Statement จะตอ้งสะกดชอื-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทบีัญชคีรบทุกตวั และจะตอ้งมแีสดงทังหมดในทุกๆหนา้

• ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทเีป็นตวัครงึกระดาษ A4 ไมส่ามารถใชย้นืได ้
รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเดม็

• **สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ, บญัชกีระแสรายวนับญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทุน
และสลากออมสนิ**

• เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสาํเนา
• ทะเบยีนบา้น

• บัตรประชาชน

• สตูบิัตร (กรณเีด็กอายตุ่าํกวา่ 20 ปี)

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี

• ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน)

• กรณเีด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา
• หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย

• หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย

• หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทงับดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร
มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา

• กรณเีด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

• **กรณเีด็กอายตุ่าํกวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชอืรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่
พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับตุรทสีถานทูตดว้ย**

**เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพมิเตมิ**
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