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ก ำหนดกำรเดนิทำง : 

 24-30 ก.ย. 62    รำคำ  41,900.- 

 7-13 , 14-20 ต.ค.62    รำคำ  41,900.- 

 28 ต.ค. – 3 พ.ย. 62    รำคำ  41,900.- 

 
 

 

 

ฝร ัง่เศส เบลเยีย่ม ลกัเซมเบริก์  

เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื 
โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์[EK] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

18.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคาน์เตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์

โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก / คณะเดนิทางวันที ่28 ต.ค. 62 นัดเวลา 17.30 น. ออก

เดนิทางเวลา 20.35 น. และ ถงึสนามบนิดไูบ เวลา 00.50 น. 

21.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์EK 373  

 

 

 

 

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปารสี – หอไอเฟล – ล่องเรอืบาโตมชุ – ชอ้ปป้ิง 
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04.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงปารสี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 71 

คณะเดนิทางวันที ่28 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 03.20 น.และถงึสนามบนิปารสีเวลา 08.00 น. 

09.25 น. ถงึสนามบนิถงึทา่อากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร่ังเศส น าทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว๋โมงในวันที ่27 ตลุาคม 2562) น าทา่นเดนิ

ทางเขา้สูม่หำนครปำรสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ ตดิอนัดับ 1 ใน 

10 ของโลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจบัุนกรุงปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและ

วัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแหง่หนึง่ของโลก น าทา่นผ่านลานประวัตศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) 

ทีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมารอีงัตัวเนต ถูกตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวัิตฝิร่ังเศส แลว้ผ่าน

เขา้สูถ่นนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลเิซ ่(Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโป

เลยีน น าชมและถ่ายรูปคูก่ับ ประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแ์หง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโป

เลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี 1805 โดยเริม่สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้จากนัน้

น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารสีดว้ยความสงู

ถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร่ 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 

บำ่ย จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืบำโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนด ์ทีไ่หลผ่านใจกลางกรงุ

ปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ ้า เป็นอกีหนึง่

ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ  จากนัน้เชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถูกใน รำ้นคำ้ปลอดภำษ ี(Paris Look Duty 

Free Shop) จากนัน้พาทา่นสมัผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากท่ัวทกุมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่

ใจกลางกรุงปารสีที ่แกลเลอรี ่ลำฟำแยตต ์(Galleries Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ

จากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี  

ค ำ่ อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  น าเขา้ทีพั่ก HUATIAN CHINAGORA หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแวรซ์ายส ์เพือ่น าเขา้ชมความงดงามของพระรำชวงัแวรซ์ำยส ์(Versaille Palace) อัน

ยิง่ใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้งข ึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ภายใน

ตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปัน้ รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล 

พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้

งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี

(ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยังเป็น

หอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทม

พระราชนิีทีต่กแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่ 

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสูก่รงุบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม สถานทีต่ัง้ส านักงานใหญ่องคก์าร

สนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื หรอืนาโต ้จากนัน้น าทา่นชมและถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ อนสุรณอ์ะโตเมีย่ม

(Atomium) ซึง่เป็นสัญลักษณใ์นการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมือ่ปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลอง

โลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตลั โดยขนาดใหญ่กวา่โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่ จากนัน้เขา้สูจั่ตรัุสกลาง

เมอืงจตัรุสักรองดป์ลำสต ์(Grand Place) ทีม่ชี ือ่เสยีงกลา่วขานกันวา่สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป ชมศาลาวา่

การเมอืงและอาคารทีส่วยงามโดยรอบจัตรัุส น าชมและถ่ายรูปกับเมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซึง่เป็น

ประตมิากรรมเดก็ชายตัวเล็กๆก าลังยนืแอน่ตัวปัสสาวะอยา่งน่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตรแ์ละต านานพืน้เมอืงของชาว

เบลเยีย่มซึง่มกีารเลา่ขานกนัมาหลากหลายต านาน เชน่ มเีดก็ชายชือ่จเูลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิก าลงัตดิไฟ 

จงึปัสสาวะรดเพือ่ดับชนวนและป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึท ารูปแกะสลักนี้ เพือ่ระลกึถงึความกลา้หาญ  

ค ำ่ อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  น าเขา้ทีพั่ก HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– บรสัเซลล ์
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เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

เดนิทางสูก่รงุลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบริก์ นครรัฐทีม่พีืน้ทีข่นาดเล็กทีส่ดุแหง่หนึง่ของ

ยโุรป (2,586 ตร.กม.) ชมยา่นเมอืงเกา่แหง่ลักเซมเบริก์ เมอืงแหง่แกรนดด์ยคุ ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถโ์น

เตรอะดาม ประตมิากรรมส ารดิของแกรนดด์ัชเชส  ชารล์็อตต ์ ศาลาวา่การเมอืง พระราชวังทีป่ระทับของแกรนดด์

ยคุ  อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมววิทวิทัศนข์องเมอืงทีบ่า้นเรอืนตัง้เรยีงรายอยู่

ในแนวหบุเขาดสูวยงามยิง่ 

กลำงวนั   อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

บำ่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโคโลญ (Cologne) เมอืงส าคญัรมิแมน่ ้าไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อนัดับ 4 ของ

ประเทศเยอรมนี ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหลง่ผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 4711 

อันลอืชือ่ เทีย่วชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมัยโรมันเรอืงอ านาจ น าทา่นถ่ายรูปคูก่ับมหำวหิำรโคโลญ 

(Cologne Cathedral) ซึง่เริม่กอ่สรา้งมาตัง้แตปี่ 1248 แตม่เีหตทุ าใหต้อ้งหยดุพักการกอ่สรา้งไปบา้งสง่ผลให ้

ตอ้งใชเ้วลาสรา้งกวา่หกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบรูณ์ ทัง้นี้จงึแลว้เสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของ

ครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ 

เป็นหอคอยแฝดสงูถงึ 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จดุประสงคเ์พือ่อทุศิใหนั้กบญุปีเตอรแ์ละพระแม่

มาร ี

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง(ขำหมเูยอรมนั ,Pork Knuckle) 

 น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงเลเวอรค์เูซน (Leverkusen)  

ทีพ่กั  น าเขา้ทีพั่ก BEST WESTERN LENOSO LEVERKUSEN หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น าทา่นสู ่Mcarthurglen Designer Outlet Roermond ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(Netherlands)  เอาท์

เลทขนาดใหญ่ทีเ่ป็นแหลง่ชอ๊ปป้ิงของคนเนเธอรแ์ลนด,์ เยอรมัน และ เบลเยีย่ม ทีน่ยิมมาเลอืกซือ้สนิคา้ราคา

ยอ่มเยานานาชนดิ อสิระให ้ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ  

กลำงวนั   อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

บำ่ย  จากนัน้เดนิทางสูห่มูบ่ำ้นกงัหนั (Zaanse Schans) หมูบ่า้นทีม่กีารอนุรักษ์กังหันลม และบา้นเรอืนดัง้เดมิของ

ฮอลแลนด ์ซึง่ปัจจบัุนเปิดเป็นพพิธิภัณฑเ์ปิดใหเ้ขา้ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวดัชต ์ทีใ่ชก้ังหันลมกวา่รอ้ยแหง่

ในงานอตุสาหกรรมมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่17-18 โดยท าหนา้ทีผ่ลติน ้ามันจากดอกมัสตารด์ กระดาษงานไม ้

นอกจากนี้ภายในหมูบ่า้นแหง่นี้ยังมยัีงมโีรงสาทติวธิกีารท าชสี ท าขนม ท ารองเทา้ไม ้ทีน่่าสนใจ จากนัน้น าทา่น

เดนิทางสูก่รงุอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงแหง่แสงส ีและอสิรเสรภีาพ ของนักทอ่งเทีย่วจากท่ัวโลก น า

ทา่นสูบ่รเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมอืงใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่อสิระยา่น Red light 

district ใจกลางกรงุอัมเตอรด์ัม ยา่นการคา้เพศพาณชิทีถู่กกฎหมาย อยูก่ลางเมอืงอัมเตอรด์ัม 

ค ำ่     อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  น าเขา้ทีพั่ก VAN DER VALK A4 SCHIPHOL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น าทา่นชมเมอืงอัมสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคำกระจก (Lovers Canal Cruises) ลัดเลีย้วเขา้ตามล า

คลอง สัมผัสชวีติความเป็นอยู ่รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่นังดงามสบืทอดมาตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่17 และ

ทัศนียภาพของบา้นเรอืนอันสวยงามอยา่งมเีอกลกัษณ์ จากนัน้น าเขา้ชมสถำบนัสอนกำรเจยีระไนเพชรทีม่ี

วนัทีส่ ี ่ บรสัเซลล ์– ลกัเซมเบริก์ – โคโลญ – มหาวหิารโคโลญ – เลเวอรคู์เซน 

วนัทีห่า้ เลเวอรคู์เซน – Outlet – หมู่บา้นกงัหนั - อมัสเตอรด์มั 

วนัทีห่ก อมัสเตอรด์มั – ล่องเรอืหลงัคากระจก – หมู่บา้นกธูีรน์ – สนามบนิ 
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ชือ่เสยีงทา่นจะไดส้ัมผัสและเรยีนรูพ้ืน้ฐานในการดแูละการเจยีระไนเพชรในรูปแบบตา่งๆ พรอ้มกนันัน้ยังไดม้ี

โอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลอืกชมสนิคา้อืน่ อยา่งนาฬกิายีห่อ้ดงัมากมาย  

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 

บำ่ย น าทา่นเยีย่มชมหมูบ่ำ้นกธีรูน์ (Giethoorn Village) เมอืงเล็กๆทีม่ผีูค้นอาศัยอยูป่ระมาณ 2,600 คน เป็น

หมูบ่า้นทีป่ราศจากถนนหมูบ่า้นทีเ่ต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสาบ จงึท าใหป้ราศจากมลพษิ   ผูค้นในหมูบ่า้นจะเดนิทาง

โดยการใชเ้รอืเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองทีม่คีวามยาวประมาณ 7.5 กโิลเมตร  

16.00 น. ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ใหท้า่นมเีวลาท ำคนืภำษ ี 

(Tax Refund) และมเีวลาชอ๊ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษ ี(Duty Free)  

ภายในสนามบนิ 

21.50 น.  ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK150   

  ***คณะเดนิทางวันที ่28 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 22.00 น. และถงึสนามบนิดไูบเวลา 07.45 น.*** 

   

 

 

 

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

***คณะเดนิทางวันที ่28 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 09.30 น. และถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 18.40 น.*** 

19.15 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

############################################ 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

 

หมำยเหต ุ

  

 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ 

ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคน

เขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ใน

กรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอก

ประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 10 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ให ้

ทา่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง 

** ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ ** 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศและเหตสุดุวสิยัตำ่ง 

ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณล์ว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็น

ส ำคญั 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว

เพิม่ 

ทา่นละ 

วนัทีเ่จ็ด ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  
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ทา่นละ ทา่นละ ทา่นละ 

24-30 ก.ย. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 23,900.- 6,500.- 

7-13 ต.ค. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 23,900.- 6,500.- 

14-20 ต.ค. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 23,900.- 6,500.- 

28 ต.ค.-03 พ.ย. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 23,900.- 6,500.- 

 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม  

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล  (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

         คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

         คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

       ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถ สอบถำมขอ้มลู 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม  

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนัก

เกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ประเทศฝร ัง่เศส (ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิ

โดยประมำณ 3,500 บำท) 

6. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ (14 ยโูร ) 

7. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย ( 21 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับ

จากวันจอง  

หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนุญำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 
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กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนุมตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจาก

ประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำ 

ใหค้ณะเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนที ่บรษิทัฯก ำหนดไว ้(30 ทำ่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความ 

เสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป   ช าระคา่เสยีหายตา่งๆ 

ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท า 

    การเลือ่นการเดนิทางของทา่น   ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้

    คอื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทูต (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทา่นไดช้ าระคา่ 

    ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มัดจ าตั๋ว 

    เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม ่

    ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นื 

    คำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่ 

    เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 


