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ก ำหนดกำรเดินทำง 

     เมษำยน – ตุลำคม 2565  
( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 

วันที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
16.45 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย

การบินกาตา้ร์แอร์เวย(์เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
19.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR833 
23.10 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ 
 

วันที่2        แฟรงค์เฟิร์ต – บ็อบพำร์ด – ล่องเรือแม่น ้ำไรน์ - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ      
01.50 น. ออกเดินทางสู่แฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนั...โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR069 
06.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติแฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนั หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้น าท่าน

ชมเมือง “แฟรงค์เฟิร์ต” เป็นเมืองที่มีประวตัิต่อเน่ืองอัน
ยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ ซ่ึ งกษัต ริย์และ
จักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้ประกอบพิธีราชาภิเษก 
ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซ่ึงถือได้ว่าเป็นสถานี
รถไฟต้นแบบของสถานีรถไฟหัวล าโพงคร้ังเมื่อคราว
เสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที 5  ชมจตัุรัสโรเมอร์ ซ่ึง
เป็นจัตุรัสที่ เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ ศาลาว่า
การเมือง ซ่ึงอยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของจัตุรัส
โรเมอร์ น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบ็อบพาร์ด” (Boppard) เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์ ซ่ึงนอกจากมีทศันียภาพที่
สวยงามอนัเป่ียมสเนห์แลว้ บ็อบผาดยงัมีช่ือเสียงในดา้น
วฒันธรรมประจ าท้องถิ่น มีเวลาให้ท่านไดถ้่ายภาพอัน
สวยงามของแม่น ้ าไรน์ และซ้ือของที่ระลึกพ้ืนเมือง อาทิ 
มีดเยอรมนี, ที่เปิดไวน์, ของที่ระลึกน่ารักๆประดับบ้าน 
ฯลฯ จากนั้ นน าคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือ   “น าท่าน
ล่องเรือน าเที่ยวทันสมัยชมความสวยงามสองฝากฝ่ัง
แม่น ้ าไรน์” ที่มีเร่ืองราวของปราสาทต่างๆเก่าแก่มากมาย
ของมหาเศรษฐีในอดีตจากยุคโรมนัและชาวเยอรมนัเผ่า



 

 

 

 

 

 

ต่างๆที่ยงัคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เส่ือมคลาย แม่น ้ าแห่งน้ียงัก่อให้เกิดเร่ืองราว ,ต านาน และบทเพลงต่างๆที่ท าให้
ผูค้นหลงใหล เรือจะน าท่านผ่านหน้าผา “ลอเรไล” อนัเป็นต านานของหญิงสาวที่คร่าชีวิตผูค้นที่เดินทางโดยเรือ
ผ่านแม่น ้ าสายน้ีจนเขา้สู่ “เขตเซนต์กอร์” เมืองเล็กๆ ที่มีช่ือเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองที่ไดรั้บ
การดูแลรักษาอยา่งดีเย่ียม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโคโลจญน์” น าท่านเก็บภาพความสวยงามย่ืงใหญ่อลงัการของ “มหาวิหารแห่งโคโลญจน์” 

สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดงัเดิม สร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 
632 ปี จากนั้นเดินเที่ยวชมเมืองโคโลญจน์ พร้อมช้อปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ,ของที่ระลึก ตลอดจนสินคา้แบรนดเ์นมช่ือ
ดงันานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเยอรมนั สู่ “เมืองดุสเซลดอร์ฟ” 
นอกเหนือจากประวตัิศาสตร์นบัแต่ยคุสมยัปี 1100, เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia แห่งน้ี ยงัเป็นศูนยร์วม
การคา้ และเมืองแฟชัน่ของเยอรมนั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั   
พกัท่ี :     Wyndham Garden Duesseldorf Mettmann หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที่3        ดุสเซลดอร์ฟ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคำกระจก - Coster Diamond - ดำมส์สแควร์ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงอมัสเตอร์ดมั” ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงามระหว่างการเดินทาง 
ทอ้งทุ่งอันเขียวขจี สลับกบัหมู่บ้านทางชนบท ตลอดสองขา้ง
ทาง เดินทางถึง “กรุงอัมสเตอร์ดมั” ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าอัมสเทล 
(Amstel) เร่ิมก่อตั้ งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12ปัจจุบันเป็น
เมือง ที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตวัเมือง
ประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตดั
ไปมาทัว่เมืองอยา่งเป็นระเบียบกว่า100 สาย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ “ล่องเรือหลังคากระจก” เรือจะ

ล่องไปตามล าคลองของเมืองที่จะให้ท่านไดเ้ห็นบา้นเรือนแบบ
ชาวดชัต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว 
จะเป็นอาคารทรงแคบที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้
ขนเฟอร์นิเจอร์เขา้บ้านระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่านบา้นเรือน
แพที่อยูริ่มคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลงั แลว้ไปชมเขตที่เมือง



 

 

 

 

 

 

ที่ เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอร์ดัม น าท่านเข้าชม “สถาบันเจียระไนเพชร” (Coster Diamond) อุตสาหกรรมการ
เจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ชมขั้นตอน การคัดเลือกเพชรโดย
ละเอียดจากวิทยากรผูช้ านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอญัมณีที่มีค่าที่สุดส าหรับท่านที่ตอ้งการ
เป็นเจา้ของอญัมณีล ้าค่า  เลือกซ้ือตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จากบริษทัฯที่มีช่ือเสียง มีเวลาให้ท่านได้
เลือกซ้ือสินคา้ ภายในร้านที่ท าดว้ยไมเ้ป็นของที่ระลึกต่างๆ เช่นพวงกุญแจ, รองเทา้ไม,้ ภาพวาด, ของที่ระลึก ฯลฯ 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ “ดามส์สแควร์” จตัุรัสใหญ่ใจกลางกรุงอมัสเตอร์ดมั อิสระให้ท่านไดเ้ดินเที่ยวชมบรรยากาศ
อนัโรแมนติกกบัอาคารต่างๆในสไตลย์โุรป   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
พกัท่ี :  Van der Valk Hotel Schiphol หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที่4         อัมสเตอร์ดัม -  หมู่บ้ำนกังหันลมซำนส์ สคันส์ – Floriade Expo 2022 - กรุงบรัสเซล  
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านออกเดินทางสู่ “ หมู่บา้นกงัหันลม” “ซานส์ สคันส์” ซ่ึงมีการอนุรักษ์กังหันลม และบา้นเรือนดั้งเดิมของ
ฮอลแลนด์  ที่ น่ี เป็ น เหมื อนพิ พิ ธภัณฑ์
กลางแจง้ที่รวมความเป็นฮอลแล  นด์หลาย
อยา่งเขา้ไวด้ว้ยกนั บา้นไมสี้เขียวริมน ้า สวน
เล็กๆ หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กงัหัน  ลม
เก่าแก่ กงัหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม นอกจาก
กังหันลมแล้วก็ย ังมีรองเท้าไม้อีก  ที่ เป็น
สัญลักษณ์ของประเทศ Nether  lands ให้
ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันสดช่ืน
บริสุทธ์ิท่ามกลางทุ่งหญา้เขียวขจี ให้ท่านได้
เลือกซ้ือเลือกชมรองเทา้ไมแ้ละของที่ระลึกพ้ืนเมือง อาทิ เนยแข็งนานาชนิด, ของประดบับา้น, ของใชใ้นครัวเรือน
ฯลฯ  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัเพื่อความสะดวกในเดินชมสวน 
บ่าย น าท่านเขา้ชมงาน “นิทรรศการพืชสวนโลก” Floriade Expo 

2022 ที่จดัขึ้นที่เนเธอร์แลนดเ์พียงหน่ึงคร้ังต่อทศวรรษ ( 10 ปี
มี  1คร้ัง )การจัดนิทรรศการคร้ังน้ี เป็นคร้ังที่  7 ที่ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ในเมืองอลัเมียร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมงานที่
จดัขึ้นในคอนเซปที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีผูเ้ช่ียวชาญ



 

 

 

 

 

 

ดา้นพืชสวนจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตวักนัที่น่ี เพ่ือท าให้เมืองต่างๆ ในโลกมีความสนุกสนาน สวยงาม ท่านจะ
ไดรั้บแรงบนัดาลใจในการตกแต่งสวน ระเบียงหรือห้องนั่งเล่นของท่านเอง นอกจากน้ีภานในงานยงัจะจดัแสดง
ศิลปะและวฒันธรรมด้วยการจัดนิทรรศการ ดนตรีสด ความบันเทิง และวงออเคสตราในสวนสาธารณะ และมี
ร้านอาหาร รถขายอาหาร และลองชิมอาหารรสเลิศมากมายที่ปรุงจากวตัถุดิบในท้องถิ่นมากมายตามอัธยาศัย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “กรุงบรัสเซล” เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม และเป็นศูนยก์ลางหรือเมืองหลวง
อยา่งไม่เป็นทางการของสหภาพยโุรป 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี :  Hotel Mercure Brussels Centre Midi หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที่5         กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลำซ – แมนำคินพิส – ช้อปป้ิง 
                  แร็งส์ – มหำวิหำรแร็งส์ - ปำรีส  

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
น าท่านถ่ายรูปคู่ “อะตอมเมี่ยม” ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลกัษณ์จากการรวมตวัคร้ังแรกของกลุ่มประเทศ
ยโุรปเมื่อปี ค.ศ.1959 จากนั้นผ่านชมบริเวณพระราชวงัที่ประทับ
ของกษตัริยแ์ห่งเบลเย่ียม เขา้สู่เขตเมืองเก่าภายในบริเวณ “จตุรัส
กรองด์ปลาซ” สัมผัสกับบรรยากาศลานกวา้งซ่ึงล้อมรอบทั้งส่ี
ดา้นดว้ยตึกโบราณแต่ละตึกลว้นมีลวดลายปูนวิจิตรแตม้ทองเป็น
อาคารสไตล์บาร็อก ทั้งศาลาว่าการเมือง ,พิพิธภณัฑ์ประจ าเมือง, 
อาคารของสมาคมอาชีพต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงจะท าสัญลกัษณ์ไวบ้นจั่ว
หรือเหนือประตูเป็นลญัลกัษณ์เฉพาะของตวัเอง น าท่านชม “แมนาคินพิส” อนุสาวรียห์นูน้อยยืนฉ่ีสัญลกัษณ์ของ
กรุงบรัสเซลล์ ชมจตัุรัสแกรนด์เพลซ(มรดกโลก) ใจกลางเมือง ชมหมู่ตึกต่างๆ อาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริล
เฮาส์ ซ่ึงคร้ังหน่ึงในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทบัของราชวงศ์
กษตัริย์เบลเย่ียม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยน
สินคา้ในอดีต อิสระให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง อาทิ 
ช๊อคโกแลตผา้ลายลูกไม ้เส้ือผา้รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองแร็งส์”  เป็นเมืองใน

จงัหวดัมาร์นในแควน้ช็องปาญาร์ ในประเทศฝร่ังเศส เมือง
แร็งส์ตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ราว 129 
กิโลเมตรทางตะวนัออกเฉียงเหนือของปารีส แร็งส์ก่อตั้งขึ้น



 

 

 

 

 

 

โดยกอลและกลายมาเป็นเมืองส าคญัระหว่างสมยัจกัรวรรดิโรมนั น าท่านชม “มหาวิหารแร็งส์” หรือช่ือทางการว่า 
กาเตดราลนอร์เทรอ-ดามเดอแร็งส์ เป็นอาสนวิหารส าคญัของเมืองแร็งส์ จงัหวดัมาร์น ประเทศฝร่ังเศส ที่เคยใชใ้น
พิธีสวมมงกุฎกษตัริยข์องประเทศฝร่ังเศส มหาวิหารสร้างเสร็จเมื่อปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 13 ยกเวน้ดา้นหน้าซ่ึงมา
เสร็จเอาอีกศตวรรษหน่ึงต่อมา แต่ยงัเป็นสถาปัตยกรรมของคริสตศ์ตวรรษที่ 13 ทางเดินกลางขยายให้ยาวขึ้นเพ่ือให้
มีเน้ือที่เพียงพอกบัผูท้ี่เข้าร่วมพิธีสวมมงกุฎ น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ “ มหานครปารีส ” / ถึงมหานครปารีส น า
ท่าน ผ่านชม มหานครปารีส  ตั้งอยูบ่นแม่น ้าแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้อีล-เดอ-
ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล  ้า
สมยัแห่งหน่ึงของโลก และ ดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้
กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี :   Best Western Plus Paris Vélizy หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที่6        ปำรีส – RT-PCR-TEST - City Tour – เข้ำชมพระรำชวังแวร์ซำยย์ 
                  ล่องเรือชมแม่น ้ำแซนน์ – Duty Free    
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางไปยงัสถานที่ที่ท า RT-PCR-TEST น าผ่านชม “ จตัุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้า

หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต  ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น
“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มร่ืนไปด ้วยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือ
ว่าเป็นถนนที่ติดอนัดับสวยที่สุดในโลก น าท่านถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” สัญลกัษณ์อันโดดเด่นของมหานคร
ปารีส บริเวณ“จตัุรัสทรอคาเดโร” 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวงัแวร์ซายย์” (ไกด์ประจ าพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่

ส าคญัๆของพระราชวงั)  จดัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก
ยุคปัจจุบัน เพราะความสวยงามใหญ่โตของตวัปราสาท และ
สวนดอกไม้ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม  ผู ้ที่ก่อสร้าง
พระราชวงัแวร์ซายส์ ที่งดงามแห่งน้ี คือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 
ของฝร่ังเศส   น าท่านชมห้องต่างๆ ที่ตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจง
ตามช่ือเทพเจา้ต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องน
โปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors น า
ท่าน “ล่องเรือชมแม่น ้ าแซนน์” พร้อมชมชมสถานที่ส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนน์ โบราณสถานและ



 

 

 

 

 

 

อาคารที่เก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษแ์ละสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานคร
ที่งดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,
โบสถน์อร์ทเตรอดาม , พิพิธภณัฑอ์อร์เซย ์, แซงวาลี้ด , พระราชวงับูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ 

จากนั้น น าท่านถ่ายภาพคู่กบั “ ประตูชยั”  Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่งชัยชนะที่จกัรพรรดินโปเลียนให้สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.180 น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามรสนิยมแบรนดช่ื์อดงั
นานาชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผา้ กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง เคร่ืองส าอาง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี :   Best Western Plus Paris Vélizy หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที่7        ปำรีส – ห้ำงลำฟำแยต - ช้อปป้ิงจุใจแบบเต็มวัน– เดินทำงกลับ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้นสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัที่ห้างสรรพสินคา้ แกลลารี-ลาฟาแยตต ์Galerie Lafayette  



 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล.์..น าคณะเช็คอินและท า TAX REFUNED  
22.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวยเ์ที่ยวบินที่ QR 038 

 
วันที่8        โดฮำ - กรุงเทพฯ 

05.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 
08.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR 838 
19.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้ าทัวร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั*** 

 

 

อัตรำค่ำบริกำร  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
    เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
     พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

       เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
     พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

14 – 21 พ.ค. 65 75,900 75,900 75,900 13,000 
02 – 09 มิ.ย. 65 75,900 75,900 75,900 13,000 
09 – 16 ก.ค. 65 75,900 75,900 75,900 13,000 
23 – 30 ก.ค. 65 85,900 85,900 85,900 13,000 
06 – 13 ส.ค. 65 85,900 85,900 85,900 13,000 
17 – 24 ก.ย. 65 75,900 75,900 75,900 13,000 
01 – 08 ต.ค. 65 79,900 79,900 79,900 13,000 

***ราคาน้ีไม่รวม ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัประมาณ 150-160 ยโูร*** 

* คณะออกเดินทางไดเ้มื่อมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ที่บริษทัฯ ** 



 

 

 

 

 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิร์ต // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

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

ที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลที่ท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (12 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการย่ืนวีซ่า ท่านละ 5,500 บาท 
 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
7. ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางขึ้นเคร่ืองขากลบัแบบไม่เกิน 72 ชัว่โมง ตามมาตราการของภาครัฐประมาณ ท่านละ150-160 

ยโูร  
 

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

ค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 

และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 

 

 

 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัที่เข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษทั
จะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 



 

 

 

 

 

 

6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่
จะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าที่ตอ้ง 
การันตีที่นั่งกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

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

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวีซ่ำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่ำน) 

• หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
• หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำที่มีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัที่ศึกษาอยู่ 
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยื่นได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

• หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือ



 

 

 

 

 

 

ให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ที่ท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

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

• กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตัวจริง) 

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

• ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอื่นเพิ่มเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร  และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ ง  

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคนืให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


