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ปารีส – จตุรัสทรอกาเดโร – หอไอเฟล – จตุัรัสคองคอร์ด – ประตูชัย – ถนนชองเอลเิซ่  พพิธิภณัฑ์ลฟูท์ –  
ดวิตีฟ้รี – ห้างลาฟาแยตต์ – บรัสเซล – อะตอมเมยีม – แมนาคนิพสิ  จตุัรัสแกรนด์เพลซ –  

โรมอนด์ – ช้อปป้ิง DESIGNER OUTLET ROERMOND 
ไนเมเก้น – อมัสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลงัคากระจก – ซานส์ สคนัส์(หมู่บ้านกงัหันลม) 

ล่องเรือหมู่บ้านมรดกโลกกธูีร์น – โวลนัดมั – ดามส์สแควร์ 

รหสัทัวร ์AEU84-39 
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วนัที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน

เอทิฮัด แอร์เวย์ 
20.10 เหินฟ้าสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY401 
วนัที่ 2 ปารีส – จตุรัสทรอกาเดโร – หอไอเฟล – จัตุรัสคองคอร์ด – ประตูชัย – ถนนชองเอลิเซ่ – 

พพิธิภณัฑ์ลูฟท์ – ดวิตีฟ้รี – ห้างลาฟาแยตต์ 
00.10 เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี (แวะเปลี่ยนเคร่ืองประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
02.20 เหินฟ้าสู่กรุงปารีส โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY031 
07.00 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชาร์ล เดอ โกล มหานครปารีส  หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น า

ท่านชมลานประวัติศาสตร์ “จัตุ รัสคองคอร์ด” Place de la 
Concorde ที่พระเจา้หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีองัตวัเนตถูก
ตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส จากนั้น
เข้าสู่จตุรัสทรอกาเดโร Trocadéro ถูกสร้างขึ้ นส าหรับจัด
แสดงนิทรรศการนานาชาติเม่ือปี 1937 ถูกออกแบบด้วย
สถาปัตยกรรมไบเซนไทน์ รวมถึงเป็นจุดชมทัศนียภาพ วิว
คลาสสิคของสถานอันมีลือช่ืออย่างหอไอเฟล “ลา ตูค์ อิฟ
เฟล” (La Tour Eiffel) ซ่ึงถือเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศส  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมถนนแห่งแฟชัน่ “ชองเอลิเซ่” (Champs-Elysees)  ที่มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิลตลอด

สองขา้งทางและถือว่าเป็นถนนที่ติดอนัดับสวยที่สุดใน
โลก ชม “ประตูชยั” Arc de Triomphe สัญลกัษณ์แห่งชยั
ชนะที่จักรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1806 
แวะถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของพิพิธภณัฑ์ลูฟทห์น้าอัน
เป็นที่ตั้ งของพีระมิดแก้วที่เป็นทางเข้าของพิพิธภัณฑ ์
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกนัเช้ือสายจีนช่ือดงันาม
วา่ I.M.Pei ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1988 จากนั้น
ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระ
กบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนดช่ื์อดงันานาชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้กระเป๋า เคร่ืองส าอาง 

ค า่ อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกกับการช้อปป้ิง 

ที่พกั:  BEST WESTERN PLUS PARIS VELIZY / หรือระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่ 3  ปารีส – บรัสเซล (เบลเยยีม)  – อะตอมเมียม – แมนาคนิพสิ – จัตุรัสแกรนด์เพลซ  
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่กรุงบรัสเซล Brussels (258 กม.) เมือง
หลวงของประเทศเบลเยีย่ม ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้
สมัผสัววิทิวทศัน์ที่สวยงามในบรรยากาศอนัเป็นชนบทและ
ทางหลวงแผ่นดินที่ได้รับการยกย่องว่ามีความปลอดภัย
ที่สุดและดีที่สุดในยุโรป น าท่านถ่ายรูปคู่ อะตอมเม่ียม 
ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลกัษณ์จากการรวมตวั
คร้ังแรกของกลุ่มประเทศยโุรปเม่ือปี ค.ศ.1959 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นชมบริเวณพระราชวงัที่ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบล

เยี่ยม ชมแมนาคินพิส อนุสาวรียห์นูน้อยยืนฉ่ีสัญลักษณ์
ของกรุงบรัสเซลล ์ชมจตัุรัสแกรนดเ์พลซ ใจกลางเมือง ชม
หมู่ตึกต่างๆ อาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ ซ่ึงคร้ัง
หน่ึงในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทบัของราชวงศก์ษตัริยเ์บล
เยีย่ม และเป็นตลาดนดัจุดรวมการแลกเปล่ียนสินคา้ในอดีต 
อิสระให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง อาทิ ชอคโกแล๊ต
ผา้ลายลูกไม ้เส้ือผา้รองเทา้กระเป๋า ฯ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:  RAMADA HOTEL BRUSSELS หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 4 บรัสเซล – โรมอนด์ (เนเธอร์แลนด์) – ช้อปป้ิง DESIGNER OUTLET ROERMOND – 
ไนเมเก้น – อมัสเตอร์ดมั  

เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองโรมอนด์ (Roermond) (143 กม.) อิสระให้ท่านเดิน ชอ้ปป้ิงเอาท์เล็ท Designer Outlet 
Roermond แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั GUCCI, PRADA, POLO 
RALPH LAUREN, NIKE, BURBERRY, MICHAEL KORS, 
SWAROVSKI และอีกมากมาย 

เที่ยง อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกกับการช้อปป้ิง  
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “ไนเมเก้น” (Nijmegen) (85 กม.) เมืองเก่า

อายกุวา่ 2,000 ปี ซ่ึงเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเนเธอร์แลนดมี์ประวติัอนั
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ยาวนาน ในช่วงตน้ของศตวรรษกองทพัโรมนัเลือกตั้งค่ายที่ดินแดนแห่งน้ี และยงัเป็นเมืองแรกของดตัช์ที่ถูกยดึ
ครองโดยกองทพันาซีในสมยัสงครามโลกคร้ังที่ 2 เขา้สู่จตุรัสขนาดใหญ่กลางเมือง “Grote Markt”  อนัเป็นที่ตั้ง
ของอาคาร “Boterwaag” ที่สร้างในสไตล์เรเนสซองซ์ สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1612-1613 ชมโบสถ์นักบุญสตีเฟ่น 
“Stevenskerk Church” โบสถเ์ก่า แก่ในรูแบบโรมนั-กอธิก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 สมควรแก่เวลาเดินทางเขา้สู่
กรุงอมัสเตอร์ดมั (117 กม.) ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าอมัสเทล (Amstel) เร่ิมก่อตั้งประมาณคริสตศ์ตวรรษที่ 12 ปัจจุบนั
เป็นเมือง  ที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด ์มีประชากรในเขตตวัเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองที่มีคลอง
เล็กคลองนอ้ยตดัไปมาทัว่เมืองอยา่งเป็นระเบียบกวา่100สาย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  GRAND AMTELVEEN HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 5 อมัสเตอร์ดมั – ซานส์สคนัส์ – ล่องเรือหมู่บ้านกธูีร์น – โวลนัดมั   
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่ “หมู่บา้นกงัหันลม” “ซานส์ สคนัส์” (22 กม.) ซ่ึงมีการอนุรักษก์งัหนัลม และบา้นเรือน
ดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ที่น่ีเป็นเหมือนพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ที่รวม
ความเป็นฮอลแล นด์หลายอย่างเข้าไวด้้วยกัน บ้านไม้สีเขียว
ริมน ้ า สวนเล็กๆ หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหัน ลมเก่าแก่ 
กงัหนัลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม นอกจากกงัหันลมแลว้ก็ยงัมีรองเทา้
ไมอี้ก ที่เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศ Nether  lands ให้ท่านไดเ้ดิน
เที่ยวชมบรรยากาศอันสดช่ืนบริสุทธ์ิท่ามกลางทุ่งหญา้เขียวขจี 
ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมรองเทา้ไม้และของที่ระลึกพื้นเมือง 
อาทิ เนยแข็งนานาชนิด, ของประดับบ้าน, ของใช้ในครัวเรือน 
ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองกีธูร์น” (133 กม.)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังอาหารน าท่านล่องเรือชมทัศนียภาพอันสวยงามภายใน

หมู่บา้นหมู่บา้นกีธูร์น ที่ไดรั้บฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” 
หมู่บา้นแห่งน้ีก่อตั้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1230 โดยไดรั้บฉายาวา่เป็นหมู่
บา้ นไร้ถนน เพราะผูค้นที่น่ีจะสญัจรกนัทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆ 
ลัดเลาะอยู่รอบหมู่บ้าน จากนั้ นเดินทางสู่เมือง “โวเลนดัม” 
(VOLENDAM) หรือ "ไข่มุกแห่งซุย เดอร์ ซี" (The Pearl of the 
Zuiderzee) (134 กม.) เดินเล่นชมเมืองเก่าที่มีความโดดเด่นใน
เร่ืองของท่าเรือและหมู่บา้นชาวประมงรวมไปถึงลกัษณะการแต่ง
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กายในแบบดั้งเดิมของชาวดตัชม์ากที่สุดอีกเมืองหน่ึงในประเทศเนเธอร์แลนด ์มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองตาม
อธัยาศยั   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก 

พกัที่:  GRAND AMTELVEEN HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่ 6 อมัสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลงัคากระจก – ดามส์สแควร์ – สนามบิน – เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเพลิดเพลินกบัการล่องเรือหลงัคากระจก” เรือจะล่องไปตามล าคลองของเมืองที่จะให้ท่านไดเ้ห็น
บา้นเรือนแบบชาวดชัตท์ี่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จะเป็นอาคารทรงแคบที่มีตะขออยู่
ชั้นบนสุดของอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้นระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่า นบา้นเรือนแพที่อยูริ่มคลองที่มีอยู่
มากถึง 2,500 หลงั แลว้ไปชมเขตที่เมืองที่ เก่าแก่ที่สุดของกรุงอมัสเตอร์ดมัน าคณะเขา้ชม “สถาบนัเจียระไนเพชร 
Coster Diamond” อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ไดรั้บการยกยอ่งว่าดีที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 
ชมขั้นตอน การคดัเลือกเพชรโดยละเอียดจากวทิยากรผูช้  านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอญัมณี
ที่มีค่าที่สุดส าหรับท่านที่ตอ้งการเป็นเจา้ของอัญมณีล ้ าค่า เลือกซ้ือตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จาก
บริษทัฯที่มีช่ือเสียง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังอาหารน าคณะเดินทางเข้าสู่  “ดามส์สแควร์” (Dam Square) 

จตุัรัสขนาดใหญ่ที่นับเป็นศูนยก์ลางของเมืองอมัสเตอร์ดัม ชมด้าน
นอกพระราชวงัหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace of Amsterdam) 
แลนด์มาร์คส าคัญอีกแห่งของอัมสเตอร์ดัม นอกจากน้ีบริเวณ
จตัุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ยงัเป็นที่ตั้งของอนุสาวรียแ์ห่งชาติ 
(National Monument) ที่สร้างเพือ่ร าลึกถึงผูท้ี่เสียชีวติในสงครามโลก
คร้ังที่ 2 อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันโรแมนติกกับ
อาคารต่างๆในสไตลย์โุรปตามอธัยาศยั 

........ สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่สนามบิน 
20.25 เหินฟ้าสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY078 
วนัที่ 7 อาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.55 เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี (แวะเปลี่ยนเคร่ืองประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
08.50 เหินฟ้าสู่กรุงปารีส โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY408 
18.05 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
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หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการ
บิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ  
วันเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่ 

 พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีพักกับ 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พักเดี่ยว 
 

22-28 พ.ค. 63 41,900 41,900 41,900 11,900 

29 พ.ค. – 04 มิ.ย. 63 40,900 40,900 40,900 11,900 

19-25 มิ.ย. 63 39,900 39,900 39,900 11,900 

03-09 ก.ค.63//24-30 ก.ค. 63 47,900 47,900 47,900 11,900 

07-13 ส.ค.63//11-17 ส.ค. 63 47,900 47,900 47,900 11,900 

04-10 ก.ย. 63 39,900 39,900 39,900 11,900 

18-24 ก.ย. 63 40,900 40,900 40,900 11,900 

09-15 ต.ค.63//16–22 ต.ค. 63 
18 – 24 ต.ค.63//23 – 29 ต.ค. 63 

41,900 41,900 41,900 11,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  กรุงเทพฯ-ปารีส / อมัสเตอร์ดมั-กรุงเทพฯ(หรือสลบัก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่
มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท  าให้
ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พจิารณาหรือไม่ก็ตาม (ค่าวซ่ีาและค่าบริการ 4,500 บาท) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปวันละ 2 ยูโร (รวมท่านละ 10 ยูโร) 
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 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท (รวมท่านละ 700 บาท)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมที่พกั และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการช าระเงนิ  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็น

กรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่า
ให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และ
เวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป 
กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความ
สะดวกในการยื่นวซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
• ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
• ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้

จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักและส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ล่ะสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะ
เสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 
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• ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัว
ตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัท
ฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคัญ) 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่าง

ใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควร
จะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที่
มกีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

 ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
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 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี
ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอ
วีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


