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วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศ

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์                                             (-/-/-) 

15.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบนิ Etihad Airways โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

18.05 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ โดยสายการบิน 

Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY405 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

22.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลส์

เดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส - เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส - ล่องเรอืบาโตมุช ชมหอไอเฟล - หอไอเฟล - 

จตัุรสัทรอคคาเดโร ่- ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตัุรสัคองคอรด์ - ถนนช็อง เซลเีซ - ประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอท

รยีงฟ์เดอเลตวล - จตัุรสัชารล์ เดอ โกล - สวนและพระราชวงัลุกซ็องบูร ์ - สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่ 3 - โรงอุปรากรปา

แลการน์เีย - ยา่นเลอ มาเรส่ ์- มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์- พพิธิภณัฑลู์ฟร ์- หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์             (-/-/-)      

02.20 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิ Etihad 

Airways เทีย่วบนิที ่EY031 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส 

น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปารสี (Paris) เมอืงหลวงของ ประเทศฝร ัง่เศส (France) เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอั์นเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 

ใน 10 ของโลกทีน่ักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากทีสุ่ด ปัจจุบันเมอืงปารสีเป็นหนึง่ในศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล ้า

สมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมือง การศกึษา ความบันเทงิ สื่อ แฟชั่น วทิยาศาสตร์และศลิปะ ท าใหเ้มือง

ปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลกหรอืเมอืงทีใ่ครก็ต่างใฝ่ฝันถงึ 

น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล (Bateaux Mouches River Cruise) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองปารีส ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้าแซน เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ** 

รอบของการลอ่งเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบั

ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่เมืองปารีส ดว้ยความสูงถึง 

1,063 ฟุต หรอืสูงเท่ากับตกึ 81 ชัน้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1889 ทีบ่รเิวณ จตัุรสัทรอคคาเดโร ่(Trocadéro) สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็น

สัญลักษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลก ในปี ค.ศ. 1889 (Exposition universelle de Paris de 1889) เพือ่แสดงถงึความยิง่ใหญ่ของ

ประเทศฝร่ังเศส ความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี วทิยาศาสตร ์และความสวยทางศลิปะสถาปัตยกรรม หอคอยสูงงดงามแห่งน้ี

เป็นดาวเด่นทีส่รา้งความประทับใจแก่ผูร่้วมงาน ซึง่ต่อมาไดรู้จั้กในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงปารสี  

น าท่าน ผา่นชม โดยรอบเมอืงปารีสเริม่จาก ลานประวตัศิาสตร ์หรอื จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้

หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอัีงตัวเนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวัิตฝิร่ังเศส ผา่นชม ถนนสายโรแมนตกิ ถนนช็

อง เซลเีซ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ด ตรงสู่ ประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอ

เลตวล (Arc de triomphe de l'Étoile) หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ ประตูชัยแห่งประเทศฝร่ังเศส เป็นอนุสรณ์สถานทีส่ าคัญในเมือง

ปารสี ตัง้อยู่กลาง จตัุรสัชารล์ เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรอืเป็นทีรู่จ้ักกันในนาม "จัตุรัสแห่งดวงดาว" (Place 

de l'Étoile) อยู่ทางทศิตะวันตกของถนนช็อง เซลีเซ ประตูชัยแห่งน้ีสรา้งขึน้เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกลา้ที่ไดร่้วมรบเพื่อ

ประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงครามนโปเลยีน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกดว้ย ประตูชัยน้ีเป็นส่วน

หนึง่ของ "แกนกลางอันเก่าแก่" (L'Axe historique) ซึง่เป็นถนนเสน้ตรงจากสวนพพิิธภัณฑลู์ฟวร์ไปยังชานเมืองปารีส ออกแบบ

โดยช็อง ชาลแกร็ง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมยีุวชนเปลอืยชาวฝร่ังเศสก าลังต่อสูกั้บทหารเยอรมัน เต็มไปดว้ยเคราและใส่เกราะเป็น

สัญลักษณ์เพื่อเป็นการปลุกใจ และเป็นอนุสรณ์สถานจนกระทั่งสงครามโลกครัง้ที่ 1 สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโป

เลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซ ์ในปี 1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836 
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น าท่าน เขา้ชม สวนและพระราชวงัลุกซ็องบูร ์ (Jardin du Luxembourg) หรอืทีรู่จั้กกันในชื่อฝร่ังเศสว่า ชารแ์ดง ดู ลุกซ็

องบูร์ เป็นสวนทีม่ีขนาดใหญ่เป็นอันดับทีส่องของเมืองปารีส ภายในเป็นทีตั่ง้ของพระราชวังลุกช็องบูร์ที่สวยงามมพีื้นทีก่วา้งถงึ  

61 เอเคอร์ ชาวเมืองส่วนมากมักจะมาใชเ้วลาวันหยุดในการท ากิจกรรมครอบครัว ปิกนิก ผักผ่อน ไปจนถึงถึงการอาบแดด 

นอกจากความร่มรื่นของตน้ไมจ้ านวนมากแลว้ยังมกีารประดับประดาดว้ยรูปประตมิากรรมกว่า 106 ชิน้ ** รอบของการเขา้ชม

อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ไม่

สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ย

แลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่าน ผา่นชม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่ 3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้พาดผ่านแม่น ้าแซน เชือ่มต่อ

ทัง้สองฝ่ังแม่น ้าดา้นฝ่ังหอไอเฟลกับฝ่ังช็อง เซลเีซเขา้ดว้ยกัน โดยไดถู้กกล่าวขานว่าเป็นสะพานทีป่ระดับประดาไปดว้ยงานศลิปะ

ชัน้เลศิ และหรูหราทีสุ่ดในเมอืงปารสี โดยในปัจจุบันไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรแ์ห่งประเทศฝร่ังเศส 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงอุปรากรปาแลการน์เีย (Palais Garnier) หรือที่เรียกกันว่า โรงอุปรากรแห่งเมอืงปารสี 

ถอืเป็นผลงานสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูสสไตลบ์าโรกที่เป็นชิน้เอกในยุคปลายทศวรรษที ่18 การตกแต่งแมจ้ะใหค้วามรูส้กึหรูหรา 

หากก็แฝงไวด้ว้ยบรรยากาศภายในมคีวามลกึลับน่าคน้หาเสมือนหลงเขา้มาในบทประพันธ์เรื่อง Phantom of the Opera ปัจจุบัน

ยังคงมกีารแสดงบัลเล่ตห์รอืโอเปร่าอยู่  

น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นเลอ มาเรส่ ์(Le Marais) ที่ไดรั้บการเรียกขานว่าเป็นย่านทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงปารีส ตามทอ้งถนนและ

อาคารบา้นเรือนในละแวกน้ียังคงใหค้วามรูส้กึเสมือนฝร่ังเศสในยุคกลาง แมจ้ะยังคงบรรยากาศและความเก่าแก่ไวอ้ย่างครบถว้น 

หากก็มีการผสมผสานความเจริญไวอ้ย่าลงตัว ไม่ว่าจะเป็น รา้นอาหารฝร่ังเศสแบบดัง้เดมิ รา้นเบเกอรี่โฮมเมดตกแต่งสวยงาม

น่ารัก รา้นแฟชั่นน าสมัย รา้นขายของแนวโบราณส าหรับนักสะสม ที่ส าคัญยังสามารถเดนิจากถนนเสน้น้ีเพื่อเดนิทางไปเทีย่วชม

หอศลิป์ พพิธิภัณฑม์ากมาย  

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิาร ซาเคร เกอร ์(The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรอืทีรู่จ้ักกันใน

นาม มหาวหิารพระหฤทัยแห่งมงมาทร์ ตัง้อยู่ในย่านมงมาทร์ (Montmartre) บนยอดเขาที่สูงทีสุ่ดของเมอืงปารีส ถึงจะเรียกว่า

มหาวหิารหากแต่ลักษณะคลา้ยกับปราสาทอันโอ่อ่าสขีาวมากกว่า อกีทัง้รูปแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งแบบโรมัน ไบแซนไทน์ ที่

ดูวจิติรบรรจงและมเีอกลักษณ์แตกต่างจากสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆในยุคเดยีวกัน ทีน่อกจากจะเป็นสถานทที่องเทีย่วหลักๆของเมอืงปารีส

แลว้ ยังนับเป็นอนุสาวรยีข์องทัง้การเมอืงและวัฒนธรรม โดยความขาวทีเ่ห็นเกดิจากวัสดุก่อสรา้งทีท่ าจากหนิปูนประเภททราเวอร์

ทนีทีท่ าใหค้งความขาวไดอ้ย่างยาวนานและยังทนต่อภูมิอากาศต่างๆไดอ้ย่างด ี ภายในหอ้งโถงใหญ่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์

ของที่น่ี ซึง่เป็นภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคทีใ่หญ่ที่สุดของฝร่ังเศส รวมไปถึงดา้นบนสุดที่มลัีกษณะเป็นโมที ่เป็นจดชมววิที่

สวยทีสุ่ดแห่งหนึง่ของเมอืงปารสี  
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น าท่าน ผ่านชม พพิธิภณัฑลู์ฟร ์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศลิปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัว

อาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ทีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็น

จ านวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the 

Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลโีอนาร์โด ดาวนิชี, รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มี

ทัง้รูปปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พิพิธภัณฑ์

ลูฟรจ์ะสรา้งเป็นรูปทรงพรีะมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมทีน่ักท่องเทีย่วตอ้งไปถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียู่

ในภาพยนตรเ์รื่อง The Da Vinci Code ซึง่พพิธิภัณฑลู์ฟร ์นอกจากจะมีการตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการชั่วคราว

ต่างๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ท าใหพ้พิธิภัณฑลู์ฟรเ์ป็นสถานทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืนปีละเกอืบ 10 ลา้นคน  

น าท่านเดนิทางสู่ หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) สวรรค์ของนักชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมชัน้น ารุ่นใหม่

ล่าสุด New Collection !! จากทั่วทุกมุมโลก รวบรวมอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางเมืองปารสีแห่งนี้ หรอืท่านสามารถเลือก

ซือ้สนิคา้ของสวสิฯจากรา้น Bucherer รา้นดังของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางเมอืงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย 

อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Ibis Styles Paris Bercy, Paris, France, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษี กลานเดอควดี - เมอืงลลี - ถนนคนเดนิรูล 

เดอ บทีธูน                                (B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์ (Palace of Versailles) สรา้งขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจา้หลุยสท์ี ่ 14 หากจะ

เรียกพระราชวังแห่งน้ีว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกก็คงไม่ผิดนัก เน่ืองจากถูกสรา้งขึน้ดว้ยหนิอ่อนสีขาวทัง้ภายในและภายนอก

ตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ทีใ่ชเ้งนิมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง น า

ทา่นเขา้ชม หอ้งต่างๆภายในพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง, ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล

, หอ้งเมอควิรี่, หอ้งกระจก ที่มีความยาวถึง 73 เมตร เป็นหอ้งที่พระยาโกษาธบิดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราช

แห่งกรุงศรอียุธยา เคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี ่ 14 แห่งประเทศฝร่ังเศสครัง้ในอดตีกาล อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัด

งานเลี้ยงและเตน้ร าของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 ชมหอ้งบรรทมพระราชนีิทีต่กแต่งอย่างงดงาม, 

ภาพเขียนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลียนที่ย ิง่ใหญ่, หอ้งวีนัสส าหรับเหล่าคณะราชทูตที่เดนิทางมาไดพั้กก่อนเขา้เฝ้า 

รวมทัง้ยังเคยเป็นทีพั่กของราชทูตสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรอียุธยา สิง่ทีท่ าใหห้อ้งน้ีแตกต่างจากหอ้งอืน่ๆคอืบน

เพดานมภีาพเขยีนทีแ่สนงดงามทรงคุณค่า และหอ้งไดอาน่าส าหรับพักผ่อนหลังพธิสี าคัญๆ ผนังทัง้สองดา้นจะเต็มไปดว้ยภาพวาด

เทพไีดอาน่าที่ขนานนามว่า “เทพแีห่งการล่าสัตว์” เป็นตน้ อกีส่วนหนึง่ทีม่องขา้มไม่ไดน่ั้นคือ สวนแวรซ์ายส ์ทีถ่อืว่ายิง่ใหญ่และ

งดงาม ผลงานชิน้เอกของนักแต่งสวนชือ่ดังทั่วโลกนามว่า “เลอโนทด”์ มพีืน้ทีถ่งึ 14,820 เอเคอร ์มแีมก้ระทั่งทะเลสาบจ าลอง มี

รูปปั้นของสัตว์นานาชนิดและเทพเจา้กรีกตามจุดต่างๆ และยังมีสวนดอกไมท้ี่จะผันเปลีย่นไปตามแต่ละฤดูกาล จึงท าใหก้ารมา

เยอืนยังพระราชวังแวรซ์ายจงึเปรยีบเสมอืนการมาเยอืนยัง “วมิานแหง่จกัรพรรด”ิ ทีน่ับเป็นมรดกโลกตะวันตกโดยแทจ้รงิ ไดร้บั

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979 ** รอบของการเขา้ชม

อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ไม่

สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ย

แลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษ ีกลานเดอควดี (Grain De Cuir Shop) ศูนยร์วมสนิคา้แบรนด์เนม

ชั ้นน าราคาถูก อาทิเช่น Rimowa, Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, Coach, Lancel, Karl Lagerfeld, 

Lacoste, Guess 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลลี (Lille) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาท)ี เป็นเมอืงหลวงของแควน้นอร ์ปาดกาแล ตัง้อยู่

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศฝร ัง่เศส (France) ตดิกับชายแดนประเทศเบลเยีย่มและใกลกั้บชายแดนประเทศอังกฤษ 

เมอืงหลวงแห่งนี้จงึมีกลิน่อายของอังกฤษผสมเบลเยี่ยม นอกจากนัน้ยังถูกจัดอันดับใหเ้ป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ทีสุ่ดอันดับที ่ 4 

ของประเทศฝร่ังเศส รองลงมาจากปารสี ลยีงและมารแ์ซรเ์อกลักษณ์อันสวยงามและโดดเด่นของเมอืงลลี คอืเสน่หข์องบา้นเรือน

แบบเก่า โบสถท์ีม่กีารตกแต่งอย่างสวยงาม และทีน่ี่ยังโดดเด่นในเรือ่งศลิปะร่วมสมัยดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโบซารห์รอืวจิติรศลิป์ 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิรูล เดอ บทีธูน (Rue de Bethune) เป็นถนนคนเดนิพเิศษทีตั่ง้อยู่ในใจกลางเมอืง อันเป็นถนนช ้

อปป้ิงหลักของเมอืงลลี มปีระวัตอัินยาวนาน โดยเริม่เปิดตัวตัง้แต่ในปี ค.ศ. 1608 สนิคา้ทีน่ี่ลว้นมแีต่สนิคา้น่าสนใจ โดยส่วนใหญ่

จะเป็นเสือ้ผา้และสนิคา้แนวสตรทีเก๋ๆ เท่ห์ๆ  สนิคา้แฮนดเ์มคแบรนดท์อ้งถิน่ สนิคา้ศลิปะอารต์ๆ ของทีร่ะลกึและของฝากรวมไปถึง

โปสการด์ นอกจากสนิคา้ที่วางเรยีงรายสองฝ่ังถนนแลว้ ยังประปรายไปดว้ยดนตรแีละการโชว์ผลงานต่างๆ ของศลิปินอสิระใหไ้ด ้

ชมกันในบางครัง้ดว้ย อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารและรา้นคา้หลายรา้นที่เปิดใหบ้ริการดว้ยเชน่กัน 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Ibis Lille Villeneuve d'Ascq, Lille, France หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงลลี ประเทศฝร ัง่เศส - เมอืงบรูจจ ์ประเทศเบลเยี่ยม - จตัุรสัเดอะมารค์ - หอคอยแห่ง เมอืงบรูจจ ์ - ศาลาว่า

การเมอืงบรูจจ ์- เมอืงเกนต ์- หอคอยเบลฟราย แห่งเมอืงเกนต ์- โบสถเ์ซนตบ์ราโว่ - ย่านเมอืงเก่า ปาเตอรช์อลล ์- 

เมอืงแอนทเ์วริป์ - ตลาดโกรท มารค์ - ศาลาว่าการเมอืงแอนทเ์วริป์ - โบสถแ์ห่งเจา้หญงิ - เมอืงบรสัเซลส ์- อะตอม

เมยีม - จตัุรสักรองด ์ปลาซ - โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์                                     (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรูจจ ์(Bruges) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ประเทศเบลเยยีม (Belgium) ตัวเมืองตัง้อยู่

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ทางตอนเหนือของเมอืงมลี าน ้าทีใ่ชใ้นการคมนาคมรอบๆได ้ท าใหบ้รูจจเ์ป็นทีรู่จั้ก และ ไดรั้บ

การขนาดนามว่า "เมอืงมรดกโลกเก่าแก่สลูีกกวาด (World Heritage City, Candy Color) หรอื เวนสิเหนอื (Venice 

of North)" ศูนยป์ระวัตศิาสตรข์องเมือง ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 

เมือ่ปี ค.ศ. 2000 

 น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเดอะมารค์ (The Markt Square) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง มทีัง้อาคารหนา้จ่ัวสสีดสวยงาม หอระฆังสูงลิว่ 

รา้นคา้มากมาย ท าใหดู้คกึคักอยู่ตลอดเวลา ตรงกลางจตุรัสมีอนุสาวรยี์ของฮโีร่สองคนคือ Pieter de Coninck และ Jan Breydel 

ทัง้คู่เคยเป็นแค่พ่อคา้ธรรมดาๆ แต่ว่าไดลุ้กขึน้มาต่อตา้นการปกครองของดยุกแห่งเบอร์กันดีไดส้ าเร็จ ชาวเมืองจึงร่วมกันสรา้ง

อนุสาวรยี์ไวเ้ป็นที่ระลกึถงึอสิรภาพช่วงสัน้ๆของเมอืงบรูชไว ้ผา่นชม หอคอยแหง่ เมอืงบรูจจ ์(Belfry of Bruges) หอคอย

สูงเด่นกลางจัตุรัสบรูชแห่งน้ีมคีวามสูงถงึ 83 เมตร เป็นสัญลักษณ์แห่งอ านาจและอสิรภาพของชาวบรูชในชว่งยุคกลาง บนหอคอย

เป็นทีเ่ก็บระฆังมากถงึ 57 ใบ ระฆังใบทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดมชีือ่ว่า Victory Bell มขีนาดกวา้ง 2 เมตร หนักประมาณหกตัน และ ยังเป็น

ทีตั่ง้ของ ศาลาวา่การเมอืงบรูจจ ์ (Town Hall of Bruges) ตัวอาคารมีการตกแต่งอย่างหรูหรา เพราะว่าในอดตีเมอืงนี้ท ามา
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คา้ขายคล่อง ตัวอาคารสรา้งดว้ยสไตล์โกธคิอันแข็งแกร่ง ปัจจุบันที่นี่ก็ยังท าหนา้ทีเ่ป็นศาลาว่าการเมอืงของเมอืงสวยแห่งนี้อยู่ 

บรเิวณรอบๆตัวจตุรัสยังประกอบไปดว้ยอาคารทีต่กแต่งอย่างสวยงามไม่แพจ้ตุรัสมารค์ ทีน่ี่มักจะใชเ้ป็นสถานทีจั่ดงานส าคัญต่างๆ

ของเมอืงบรูช มรีา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงมากมาย โดยเฉพาะรา้นขายผา้ลูกไมท้ีม่ชีือ่เสยีงของเมอืง 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกนต ์(Ghent) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม

สมัยใหม่และสถาปัตยกรรมในยุคกลางไดอ้ย่างลงตัว ของประเทศเบลเยีย่ม ไม่ว่าจะเป็นโบสถ ์อนุสาวรยี ์และพพิธิภัณฑ ์ ทีไ่ดรั้บ

การอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดีตัง้แต่สมัยก่อน นอกจากนี้ววิทวิทัศน์รมิแม่น ้าไลย ์ (Leie) และ สเก็ตต ์(Scheldt) ยังเป็นทีก่ล่าวขานว่า

สวยงามราวภาพวาด ผา่นชม หอคอย แหง่เมอืงเกนต ์(Belfry of Ghent) หอระฆังสูงตระหง่านเอกลักษณ์ของเมอืงเกนต ์ถูก

สรา้งขึน้ตัง้แต่ตน้ศตวรรษที ่ 14 ในสมัยก่อนมจุีดประสงคเ์พือ่ใชใ้นทางศาสนา และเป็นหอสังเกตการณ์เท่านัน้ แต่ต่อมาก็ไดม้ีการ

ปรับเปลีย่นใหม้บีทบาทส าคัญต่อชาวเมืองมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการตรีะฆังเพื่อประกาศการเปิดตลาด เตอืนว่ามกีารโจมต ีและเพื่อ

บอกเวลา ซึง่เราจะไดย้นิเสยีงระฆังกว่า 50 ใบ ดังกอ้งพรอ้มกันเมื่อมเีหตุการณส าคัญๆ ส าหรับเมืองน้ี น าท่าน ผ่านชม โบสถ์

เซนตบ์ราโว่ (St. Bravo's Cathedral) โบสถ์ใหญ่ส าคัญแสนสวยงามของเมือง ไฮไลท์ส าคัญของโบสถ์ก็คือแท่นบูชา 

“Adoration of the Mystic Lamb” ทีโ่ด่งดังมาก รูปภาพของ Virgin Mary , Christ the King และ Deesis ถูกวาดไวอ้ย่างสวยงาม 

ทัง้หนา้ต่างกระจกสสีันสวยงามเป็นรูปบุคคลทีม่คีวามส าคัญของศาสสนาครสิต ์  

 น าท่าน ผ่านชม ย่านเมอืงเก่า ปาเตอรช์อลล ์(Patershol Old Town) ย่านแสนสวยของเมืองเกนต์ ที่คละเคลา้ไปดว้ย

บา้นพัก รา้นอาหาร รา้นคา้และรา้นกาแฟมากมาย คือย่านที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง สังเกตไดจ้ากภาพหนา้บานของแต่ละบา้นก็

พอจะสัมผัสไดถ้งึกาลเวลาทีผ่่านมายาวนาน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากเมอืงบรัสเซลส์ 

ของประเทศเบลเยี่ยม เมืองแอนท์เวริ์ปเป็นทีรู่จั้กกันว่าเป็นศูนยก์ลางการคา้เพชรระดับโลก เพชรเกือบ 70% มีการซื้อขายกันที่

เมอืงแห่งน้ี นอกจากน้ียังโดดเด่นทัง้เรือ่งแฟชั่นแนวอาว็อง-การ์ด และสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอกีดว้ย 

  น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดโกรท มารค์ (Grote Markt) ย่านธุรกจิการคา้ส าคัญของเมอืง สามารถเพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปป้ิง

และแวะชมิขนมหวานแสนอร่อยรวมทัง้รา้นขายช็อคโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงมากมาย หรอื เลอืกนั่งรับประทานอาหารอร่อยๆ ตามดว้ย

การจิบเบียร์ชวิๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพกั้น นอกจากตลาดแลว้ ความใหญ่โตของ ศาลาว่า

การเมอืงแอนทเ์วริป์ (City Hall of Antwerp) ซึง่ตัง้ตระหง่านอยู่ทางทศิตะวันตก ก็เป็นสิง่ทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วไดม้ากมาย

เช่นกัน เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองส์ที่ผสมผสานสไตล์เฟลมิชเขา้กับอติาเลียนไดอ้ย่างลงตัว ผ่านชม โบสถแ์ห่งเจา้หญงิ 

(Cathedral of Our Lady) เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิขนาดใหญ่ที่สูงทีสุ่ดในประเทศเบลเยยีม เป็นทีเ่ลือ่งลอืถงึถงึความงดงามที่
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ถูกประดับตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นตัวโบสถ ์ซุม้ประตู รูปปั้น ทางเดนิ เรยีกไดว่้าทุกอย่างงดงามไรท้ีต่ ิดา้นในมจัีด

แสดงผลงานศลิปะของปีเตอร ์พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซึง่เป็นศลิปินชือ่ดัง ชาวแอนทเ์วริ์ป รวบรวมใหผู้ช้ื่นชอบศิลปะ

ไดช้มกันทีโ่บสถแ์ห่งนี้  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรสัเซลส ์ (Brussels) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม 

(Belgium) ตัง้อยู่ในทวปียุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นประเทศเก่าแก่ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 1,000 ปี ประเทศเล็กๆแสน

สวยงาม เหมอืนอยู่ในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็นประเทศทีม่คู่ีบ่าวสาวนยิมมาฮันนีมูนกันมากทีสุ่ด ดว้ย

ตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมส าคัญต่างๆ เชน่ มหาวหิาร หอระฆัง ซึง่ยังคงไวด้ว้ยความงดงาม วจิติรแบบศลิปะแบบโกธิคอ

ย่างครบถว้น นอกจากนี้เมอืงบรัสเซลส ์ยังเป็นทีตั่ง้ของสถานทีร่าชการทีม่คีวามส าคัญของสหภาพยุโรป เชน่ ส านักงานใหญ่ของ

สหภาพยุโรป และ Nato  

 น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ อะตอมเมีย่ม (Atomium) อาคารไฮเทคแห่งนี้ มคีวามสูง 330 ฟุต ประกอบดว้ยวัตุทรงกลม 9 

ลูก แต่ละลูกมเีสน้ผ่าศูนยก์ลางขนาด 18 เมตร รวมน ้าหนักเบ็ดเสร็จแลว้ 2,400 ตัน ใชเ้วลา 18 เดอืน ในการออกแบบนานพอๆกับ

ระยะเวลาการสรา้ง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบ่งเป็น จุดชมววิ หอ้งอาหาร หอ้งแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลาง

ใหบ้รกิารดว้ยลฟิทท์ี่ว่ากันว่าเป็นลฟิทท์ีเ่ร็วที่สุดในยุโรป สถานทีแ่ห่งนี้สะทอ้นถงึความกา้วหนา้ของมวลมนุษยชาตใินศตวรรษที่ 

20 และการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิโลกหลังความบอบช ้าจากสงคราม โดยมกีารจัดงาน เอ็กซโ์ป 1958 เมือ่วันที ่17 เมษายน ค.ศ. 1958 

เพือ่แสดงศักยภาพทางเทคโนโลยขีองสหภาพยุโรป 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอย่างว่า จัตุรัสแกรนด์ พาเลส (Grand Palace) 

ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงบรัสเซลล ์เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอันดับหนึง่ของประเทศเบลเยยีม ไดช้ือ่ว่าเป็นจตุรัสทีม่คีวามสวยงามมากที่สุด

ของทวีปยุโรป แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธคิ และ นีโอโกธคิ เรียกว่าเป็นจุดรวมของบรรดา

สถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึง่อาคารส่วนใหญ่นั้นจะสรา้งมาตัง้แต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารที่ลอ้มรอบจัตุรัสแห่งนี้อยู่จะมคีวาม

สูงสง่างามเป็นอย่างยิง่ อดตีอาคารเหล่าน้ีเคยถูกท าลายดว้ยน ้ามือของทหารฝร่ังเศสทีใ่ชปื้นใหญ่ยงิท าลายทิง้ หลังจากทีก่องทัพ

ฝร่ังเศสพ่ายเเพอ้ย่างยับเยนิที่สงครามวอเตอร์ลู ดว้ยความวจิิตรงดงาม ท าให ้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1998 ผ่านชม อาคารที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและน่าสนใจ

อย่าง โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ (Jacques Sur Coudenberg) ทีส่รา้งมาตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่18 นอกจากนี้แลว้บริเวณ

แห่งนี้จะมกีารจัดงานเทศกาลส าคัญๆต่างๆของประเทศเบลเยยีมอกีดว้ย ถอืไดว่้าเป็นศูนยก์ลางของประเทศเลยก็กล่าวได ้

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Ibis Brussels Airport, Brussel, Belgium หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยีย่ม - เมอืงลกัเซมเบริก์ ประเทศลกัเซมเบริก์ - ยา่นเมอืงเก่าเมอืงลกัเซมเบริก์ - สะพาน

สมยัโรมนั - โบสถโ์นเตรอะดาม - เมอืงโคโลญ ประเทศเยอรมนั - มหาวหิารแหง่เมอืงโคโลญ                        (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที) ประเทศลกัเซมเบริก์ 

(Luxembourg) เมอืงทีม่พีืน้ทีข่นาดเล็กทีสุ่ดแห่งหนึง่ของทวปียุโรป มพีืน้ทีป่ระมาณ 2,586 ตร.กม.  

น าท่าน ผ่านชม ย่านเมอืงเก่าเมอืงลกัเซมเบริก์ (Old Town Luxemburg) เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผ่านชม สะพานสมยั

โรมนั (Bridge of Roman) , โบสถโ์นเตรอะดาม เมอืงลกัเซมเบริก์ (Notre-Dame de Luxembourg) ประตมิากรรม

ส ารดิของแกรนด์ดัชเชส ชารล็์อตต ์ศาลาว่าการเมอืงลักเซมเบริก์ พระราชวังทีป่ระทับของแกรนดด์ยุค อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนต์

ไมเคลิ และ ป้อมปราการสมัยโรมัน ท่านจะไดส้ัมผัสววิทวิทัศน์ทีส่วยงามของบา้นเรอืนสมัยเก่าทีตั่ง้เรยีงรายอยู่ตามแนวเขา 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโลญ (Cologne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที) เมืองส าคัญริมแม่น ้าไรน์ และเป็น

เมอืงใหญ่อันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลติ

น ้าหอมออดโิคโลญ 4711 อันลอืชือ่   

 น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงโคโลญ (Cologne Cathedral) เริม่ก่อสรา้งตัง้แต่ปี 1248 แต่มปัีญหาให ้

ตอ้งหยุดพักการก่อสรา้งไป จงึตอ้งใชเ้วลากว่า 600 ปีจงึสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และสรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสน

สถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธกิ เป็น

หอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพือ่อุทศิใหน้ักบุญปีเตอร ์และพระแม่มารี ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน

ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1996 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Best Western Leoso Hotel Leverkusen, Cologne, Germany หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงโคโลญ ประเทศเยอรมนั - เมอืงลซิเซ่ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์- เทศกาลดอกทวิลปิ - หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์

- เมอืงอมัสเตอรด์มั                    (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลซิเซ่ (Lisse) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที) เมืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอรท์ของ 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ (Netherlands) ซึง่เป็นหมู่บา้นทีป่ระชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชพีเกษตรกรรม เพาะปลูกดอกไมเ้มือง

หนาวในไร่กวา้ง เป็นหลัก   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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 น าท่าน เขา้ชม เทศกาลดอกทวิลปิ (Tulip Festival) หรอื เทศกาลดอกเคอเคนฮอฟ (Keukenhof Festival) ที ่1 ปี จดัขึน้

เพยีงคร ัง้เดยีว ประมาณ ช่วงวนัที ่21 มนีาคม ถงึ วนัที ่10 พฤษภาคม ของทุกปี ภายในประกอบไปดว้ยดอกทวิลปิที่มี

มากกว่า 7 ลา้นตน้ ออกดอกบานสะพร่ังอยู่ดูละลานตา ประดับตกแต่งรายลอ้มไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่เก่าแก่ มีทางเดนิอันร่มรืน่ 

บา้งก็มงีานประตมิากรรมประดับสวนสวยงามอยู่เป็นระยะ มสีระน ้า และ น ้าพุ มศีาลาจัดแสดงกจิกรรมต่างๆ เกีย่วกับดอกไมต่้างๆ

มากมายใหท้่านไดช้ม ** การเบง่บานของดอกทวิลปิใหช้มความสวยงาม ขึน้อยูก่บัปัจจยัทางสภาพภูมอิากาศเป็นส าคญั 

โดยโปรแกรมอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม กรณีคณะไมส่ามารถเขา้ชมได ้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบั

ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้านกงัหนัลม ซานส์ สคนัส์ (Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ปัจจุบันเป็น

พพิธิภัณฑเ์ปิดของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ท่านสามารถเขา้ชมวถิชีีวติความเป็นอยู่ของชาวดัชต ์ทีใ่ชกั้งหันลมกว่ารอ้ยแห่ง ในงาน

อุตสาหกรรมมาตัง้แต่ศตวรรษที ่17-18 โดยท าหนา้ทีผ่ลติน ้ามันจากดอกมัสตารด์ กระดาษ งานไม ้นอกจากนี้ภายในหมู่บา้นแห่งนี้

ยังมพีพิธิภัณฑท์ีน่่าสนใจ อาท ิพพิธิภัณฑเ์บเกอรี ่ ชสีฟารม์ นาฬกิา รา้นขายเครือ่งกาแฟและชาคุณภาพมากมายใหเ้ลอืกซื้อเป็น

ของฝากของทีร่ะลกึ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอัมสเตลิ (Amstel) เริม่ก่อตัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่12 ปัจจุบันเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเนเธอรแ์ลนด์ 

เป็นเมอืงศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญแห่งหนึง่ของทวปียุโรป โดยเฉพาะชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่ 17 ซึง่เป็นชว่งยุคทองของ

เนเธอรแ์ลนด ์ถงึแมเ้มอืงอัมสเตอรดั์มจะเป็นเมอืงหลวงของประเทศ แต่ศูนยก์ลางของหน่วยงานรัฐบาลนัน้อยู่ทีเ่มอืงเฮก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงอมัสเตอรด์มั - หมูบ่า้นกธูีรน์ - ลอ่งเรอืชมความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธูีรน์ - เมอืงอมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรอื

หลงัคากระจก - สถาบนัเจียระไนเพชรและอญัมณี - โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น - พิพิธภณัฑแ์ห่งชาต ิ เมือง

อมัสเตอรด์มั - ท่าอากาศยานนานาชาตอิมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด  ์- ท่าอากาศ

ยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์               (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกธูีรน์ (Giethoorn) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี หมู่บา้นในฝันทีป่ราศจากถนน ของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใชก้ารโดยสารผ่านทางเรือบนคลองรอบหมู่บา้นเท่านั้น มีชื่อเสียงเป็นที่รูจั้กกันดีในฐานะ "เวนสิแห่ง

เนเธอรแ์ลนด ์(Venice of Netherland) " จากการที่เป็นหมู่บา้นปราศจากถนน แต่ตอ้งเดนิทางผ่านคลองซึง่มีความยาวราว 

7.5 กโิลเมตร และมสีะพานเชือ่มเพือ่ใชเ้ป็นทางเดนิตดิต่อกันภายในหมู่บา้นกว่า 180 สะพาน ซึง่กว่าจะมาเป็นหมู่บา้นแสนสวยที่

เราเห็นอยู่ทุกวันน้ี ทีน่ี่ถูกคน้พบโดยชาวเมดเิตอรเ์รเนียนเมือ่ปี 1230 ในขณะนัน้มซีากเขาแพะกองอยู่เต็มไปหมด จงึไดตั้ง้ชือ่ว่า " 

เกย์เธนฮอร์น " ซึง่หมายถึง เขาแพะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยนจนกลายมาเป็น " กีธูร์น " ในที่สุด ส่วนสาเหตุ

ของแม่น ้าทัง้หมดซึง่อยู่ทีน่ี่ก็เล่าต่อกันมาว่า เป็นเพราะในอดีตทีน่ี่เคยถูกใชเ้ป็นเหมืองขุดถ่านหนิเลนมาก่อน และรูที่ถูกขุดนัน้ก็

กลายมาเป็นทางใหน้ ้าไหลเขา้มา และคนในสมัยก่อนก็ใชส้ายน ้าเหล่าน้ีเป็นทางขนส่งถ่านหนิเลนในที่สุด น าท่าน ล่องเรอืชม

ความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธูีรน์ (Giethoorn Boat) (ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 30 นาท)ี ** รอบของการลอ่งเรอื

อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีทีเ่รอืไม่สามารถล่องได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมอิากาศไม่

เอือ้อ านวย เรอืปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้่าย ไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทั

จะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 น าท่าน ลอ่งเรอืหลงัคากระจก (Lover Boat) เพือ่ชมบา้นเรอืน และ วถิชีวีติความเป็นอยู่แบบชาวดัชตท์ีส่รา้งมาตัง้แต่ศตวรรษ

ที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบที่มตีะขออยู่ชัน้บนสุดของอาคาร เอาไวส้ าหรับขนเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น ระหว่าง

ล่องเรอืผ่านบา้นเรอืนแพที่อยู่รมิคลองทีม่อียู่มากถงึ 2,500 หลัง แลว้ไปชมเขตทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงอัมสเตอดัม ชมตกึรามบา้น

ช่องที่ตัง้อยู่ริมคลองอันมเีอกลักษณ์ที่สวยงามแปลกตา ซึง่บา้นริมคลองเหล่าน้ีจะมสี่วนหนา้บา้นไม่กวา้งมากนัก และสรา้งตาม

แบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองสตั์วตกึใชอ้ฐิแดงก่อแบบไม่ฉาบปูน ตกแต่งเป็นภาพปูนปั้นเทพเจา้กรีกอย่างสวยงาม 

และหนา้จ่ัวมไีมย้ืน่ออกมา เพือ่แขวนลอกไวส้ าหรับขนสิง่ของเขา้บา้นทางหนา้ต่าง เพราะหนา้บา้นแคบและประตูก็เล็ก ดูแปลกตา

ที่ไม่สามารถหาชมทีไ่หนได ้** รอบของการลอ่งเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีทีเ่รอืไมส่ามารถล่อง

ได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมอิากาศไมเ่อือ้อ านวย เรอืปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทาง
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บริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนื่องจากเป็นการช าระ

ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่านเดนิทางสู่ สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณี (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวทิยากรผู ้

ช านาญตลอดจนขัน้ตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอัญมณีทีม่ค่ีาทีสุ่ด มชีือ่เสยีงทีสุ่ดในโลก ดว้ยผลงานทีม่ชีือ่เสยีงไปทั่วโลก คอื

ฝีมือการเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โคอนิอร์” ของสมเด็จพระราชนีิ อลซิาเบธแห่งประเทศอังกฤษ ก็เป็น

ผลงานจากทีน่ี่  

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ (Heineken Experience) ตน้ก าเนิดของเบียร์ไฮเนเกน้อยู่ที่

เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเกน้เป็นบริษัทผลติเบยีร์รายใหญ่ทีสุ่ดอันดับ 3 

ของโลก เป็นเบยีรท์ีม่คุีณภาพและรสชาตดิทีีสุ่ด การันตดีว้ยรางวัลมากมาย ต่อมาโรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ไดปิ้ดตัวลง และถูก

ดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ใหน้ักท่องเที่ยวไดเ้ยี่ยมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัตตัิง้แต่ก่อตัง้โรงเบียร์แห่งนี้ขึน้มา และ

จ าหน่ายของทีร่ะลกึเกีย่วกับเบยีรไ์ฮเนเกน้ใหเ้ลือกซือ้มากมาย ** คา่บตัรเขา้ชม โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ ประมาณ 22 ยู

โร (EUR.) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 770 บาท (THB.) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิ เมอืงอมัสเตอรด์มั (Rijksmuseum) สถานทีท่ีร่วบรวมงานศลิปะของ

จิตรกรชาวดัตชท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้เยี่ยมชมมานานนับ 10 ปีแลว้ มีจัดแสดงผลงานของเหล่าจิตรกร

มากมาย เชน่ ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ Johannes Vermeer ซึง่มมีากกว่า 8,000 ผลงาน ** คา่บตัรเขา้ชม 

พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 630 บาท (THB.) 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ เพือ่ใหท้่านมี

เวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

20.25 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ 

Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY078 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ - ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย                                (-/-/-)  

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

08.50 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่

EY408 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

18.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

21 - 28 มนีาคม 2563 

21MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 

22MAR EY031 AUH-CDG 02.20-07.00 

27MAR EY078 AMS-AUH 20.25-05.55+1 

28MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

42,999 42,999 42,999 9,999 29,999 

10 - 17 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

10APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

11APR EY031 AUH-CDG 02.15-07.40 

16APR EY078 AMS-AUH 21.35-06.10+1 

17APR EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

58,999 58,999 58,999 12,999 45,999 

11 - 18 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

11ARP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

12APR EY031 AUH-CDG 02.15-07.40 

17APR EY078 AMS-AUH 21.35-06.10+1 

18APR EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

58,999 58,999 58,999 12,999 45,999 

25 เม.ย. - 02 พ.ค. 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน) 

25APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

26APR EY031 AUH-CDG 02.15-07.40 

01MAY EY078 AMS-AUH 21.35-06.10+1 

02MAY EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

48,999 48,999 48,999 9,999 35,999 

01 - 08 พฤษภาคม 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล / 06 

พ.ค. วนัวสิาขบูชา) 

01MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

02MAY EY031 AUH-CDG 02.15-07.40 

07MAY EY078 AMS-AUH 21.35-06.10+1 

08MAY EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

45,999 45,999 45,999 9,999 32,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรบัการยืน่วซี่าแบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บาง

กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะช่วง) ในช่วงเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธ

ผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่น

วนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซี่าคร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทั

ด าเนนิการขอวซี่าให ้รวมไปถงึ กรณีทีท่า่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ด าเนนิการขอวซี่าดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซี่าเรยีบรอ้ย 

ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดทุ้กกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทาง จ านวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเรือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์

ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้่าย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ช่วงวนัเดนิทาง

ทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจาก

จุดทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบุคคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการ

เดนิทาง เพือ่ประโยชนสู์งสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอายุ และ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผูีร้ว่มเดนิทางดว้ย 
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เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้่านศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพั่กไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ หรือ ผ่านชม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหนา้ทัวร์

ก่อนการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 45 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,575 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 ค่าธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่ว ประเทศฝร ัง่เศส ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

ธรรมเนยีมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิารส่วนนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจ่ายในวนัทีย่ ืน่เอกสาร 

สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่ว กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนน้ีภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่าง

และท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิลู์กคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ไม่ช าระ

เงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อน

วันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์ (ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร

เท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

1. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงินค่าบรกิารคืน นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์ (ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท่านละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายตามจรงิมากกวา่ก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

2. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

3. ส าหรับอัตราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหกั้บนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวซี่า แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบริการเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

4. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่วี

ซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จริงทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได  ้

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

5. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร ์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากกว่าก าหนด หรือหอ้งพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพั่กเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่่านควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวซี่า เพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร์-อาทติย์ ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

จ านวนของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศูนยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เท่านั้น หากท่านไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซี่าวันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระส่วนตัว

ของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซี่า หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ท่านสะดวกจะยื่นวซี่ามาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้ีกครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างช่วงทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนินการใหด้ทีีสุ่ดที่จะช่วย

อ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิ ท่านสามารถเลอืกซือ้ 
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3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่่านสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ ไดแ้ก่ องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เท่านัน้  

** ส าหรบัการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกคร ัง้ อาจมีการ

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ จ าเป็นตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนินการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรอื อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วซีา่ยังไม่

ด าเนนิการ หรอื วซีา่ยังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ (อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เนื่องจากท่านด าเนนิการยืน่วซี่าหลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการ

ยืน่ก่อนคณะ แต่คณะทีท่่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย่วภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนน้ี ท่านจ าเป็นตอ้ง

ด าเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีสุ่ดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชยค่าเสียหาย

ใหกั้บท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคือ 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร ์ - อาทติย ์ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวซีา่ 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถึงจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืก่อนเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญก่อนด าเนนิการ 

7. กรณีท่าน มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงค์ทีว่ีซ่าเชงเกน้ฉบับนั้นๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเที่ยวกับคณะน้ี 

สามารถใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกี่ยวกับความเสียหาย 

และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนิดท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่ีอายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนิดที่อนุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกินกว่าก าหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซ่า ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหกั้บเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอร์สายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เน่ืองจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวีซ่า 

สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมือในส่วนน้ีเพื่อใหก้ารยืน่ค ารอ้งใน

ครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเป็นส าคัญ 

11. การที่วีซ่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กี่วัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆไดท้ัง้สิ้น 

เพราะเน่ืองจากมเีอกสทิธิท์างการทูตคุม้ครองอยู่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื 

อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย) ค่าใชจ้่ายในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้่านได ้ แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ (ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ

จอง ต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่่านพ านักก่อน หรอื ต่อจากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่่านเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้ โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใชก่ารนัดหมายยื่น

ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิส่วนน้ี หรอื ส่วนใดส่วนหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก็้ตาม รวมไปถึง

กรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป

ตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  
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14. กรณีที่ท่านมีแผนการเดนิทางที่จะเดนิทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะน้ี และ ท่านมีความประสงค์ขอวีซ่าเชงเกน้ใหค้รอบคลุมวัน

เดนิทางในทรปิสุดทา้ย ท่านจ าเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์ รวมไปถงึแผนกวซีา่ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหกั้บ

ท่านอีกครัง้ ก่อนตัง้แต่ขัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ต๋ัวเครื่องบนิ จ าเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตัง้ แต่

ขัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพือ่เตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในคิวนัด

หมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิเน่ืองจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่ขอวีซา่แบบหมู่

คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิส่วนน้ี หรอื ส่วนใดส่วนหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีที่ในวันนัด

หมายเพือ่ยืน่ขอวซี่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงื่อนไข

การยกเลกิทัง้หมด 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจึงขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกทีน่ั่งบนเครื่องบนิทุก

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีสุ่ด ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน้ั่งดว้ยกัน หรอื ใกลกั้นใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้ริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแต่ละสาย

การบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารท่านอยู่ 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสือเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์เช็คอนิ 

ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนน้ี ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสอืเดนิทาง เลขที่วซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสือเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบริษัท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยที่ไม่สามารถควบคุมได ้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือ

ไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ

เท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณี
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ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์ (วันทีห่นึง่) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมือง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วที่คณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีน้ี จะมค่ีาใชจ่้ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก

ท่านไม่ไดท้่องเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเท่านัน้  

15. ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ไม่อนุญาตใหบุ้คคลทีม่คีดคีวาม ค าสั่งศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถงึกรณีทีเ่คยรับรอง หรอื ค ้าประกัน 

หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ 

วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ไดทุ้กกรณี 

16. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ตัง้ครรภ ์ จ าเป็นตอ้งปรึกษาแพทย ์ เพือ่ตรวจสอบอายุครรภท์ี่แน่นอน กับ วันทีเ่ดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ท่านจ าเป็น

จะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์ืนยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายุครรภท์ีช่ัดเจน ตามกฎของสายการบนิ ส่วนใหญ่ หาก

อายุครรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครื่องบนิไดทุ้กกรณี หากท่านตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจ

พบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไม่ใหท้่านเดนิทาง  
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 
1. .  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เท่านัน้ หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบียน

พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองค์กรหรือบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 

** ผูท้ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสูตบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสือรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสือรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหกั้บผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สูตบิัตร 
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แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 
 สถานที ่: ศูนยย์ืน่ค ารอ้งขอวซี่าฝร ัง่เศส TLS contact Center อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์ช ัน้ 12 

 การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั ทีต่กึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทบัตราทีจ่อดรถ 

   : ขนสง่สาธารณะ BTS ลงสถาน ีช่องนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนัน้เดนิชดิซา้ยตามทางเดนิลอยฟ้าขา้มแยก

สาธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบ้ันไดทางลงมุ่งหนา้สู่ถนนสาทร จากนัน้เดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะ

พบอาคารสาธรซติี้ ทาวเวอร์ อยู่ทางดา้นขวามอืของท่าน  
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หมา้ย            แยกกันอยู่ 

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วันทีอ่อก ................ วันหมดอายุ ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่ัจจุบนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยุโรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

ไม่เคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผูีอ้ืน่ออกค่าใชจ้่ายให ้ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บุคคลทีเ่ดนิทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน ัน้ ** 
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