
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 
2 สนามบินดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมุช

    
× √ √ 

3 พีระมิดแก้ว-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์- La Vallee Village Outlet √ √ × 
4 กรุงบรัสเซลส์-อะตอมเมียม-จัตุรัสกรองปลาซ √ √ √ 
5 รอตเทอร์ดาม-บ้านลูกเต๋า-กรุงเฮก-เมืองอัมสเตอร์ดัม √ √ √ 
6 ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคา

กระจก 
√ √ √ 

7 โวเลนดัม-ซานส์สคันส์-สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ-สนามบิน
เมืองอัมสเตอร์ดัม 

√ √ × 

8 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 
     

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

17.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

20.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์    
เที่ยวบินที่ EK373 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมุช        (-/L/D) 

00.35 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
03.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK071 
( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

 



 
 
 
 
 
 

 

    08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นําท่าน
เดินทางเข้าสู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 
ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพล
ของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์
และศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุด
แห่งหนึ่งของโลกจากนั้นนําถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอ
เฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วย
ความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 จากนั้น
นําท่านถ่ายรูป ประตูชัย และผ่านชมทิวทัศน์ของร้านค้าบู
ติคชั้นนําระดับโลก ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนฌ็องเชลิเซ่  

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches 
River Cruise) ไปตามแม่น้ําแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุง
ปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของ
อาคารต่ างๆตลอดสองฝากฝั่ งแม่น้ํ า  เป็ น อีกหนึ่ ง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ น่ า ป ร ะทั บ ใ จ  จ า ก นั้ น นํ า ท่ า น สู่ 
Samaritaine ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองปารีสริมฝั่ง
แม่น้ําแซน ซึ่งเปิดให้บริการมาแล้วกว่า150ปี และได้มีการปรับปรุงใหม่ แล้วเสร็จเมื่อปี 2021 ภายในห้างฯ
นอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนม มากมายแล้วยังมีภาพวาดศิลปะหลายรูปแบบที่สวยงามอีกหนึ่งแห่งในกรุง
ปารีส 

ค่่า   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พัก  
  Mercure Paris Rojssy Charles De Gaulle หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม La Vallee Village Outlet-พีระมิดแก้ว-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์           (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนําท่านถ่ายรูปหน้า พีระมิดแก้ว-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 
ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดเก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็น
จํานวนมาก อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop) อาทิ เช่น 
เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า 



 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้ง
ที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นนําต่าง 
ๆ มากมาย เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESEL GIRBAUD, 
PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, 
DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ 

ค่่า   อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ภายใน OUTLET) ถึงเวลาอันสมควรนํา  
ท่านเดินทางกลับสู่ปารีส และนําท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Mercure Paris Rojssy Charles De Gaulle หรือเทียบเท่า 

วันที่สี ่  กรุงบรัสเซลส์-อะตอมเมียม-จัตุรัสกรองปลาซ           (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของ  เบล
เยี่ยม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้จากรัฐบาล  นําท่านไป
ถ่ายรูปกับ อะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปิดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 27.5 ล้านยูโร ก็พร้อมที่จะรับ
นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกหนแห่ง ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ 
ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึ่งเปรียบเสมือนอะตอม จํานวน 9 
ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยี่ยม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านสู่ จัตุรัสกรองปลาซ จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของ
ยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือแม้แต่
อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปที่ 2 แห่ง
สเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียน
ชื่อดังยังกล่าวถึง นําท่านไปชม รูปปั้นแมนเนเก้นพิส รูปปั้น
เจ้าหนูน้อยที่โด่งดัง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือก
ซื้อสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโก
แลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กว่า 
2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้ หรือลิ้มลองวาฟเฟิลของอร่อยที่
หาชิมได้ไม่ยาก 

ค่่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พัก  
           Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเท่า 
 



 
 
 
 
 
 

 

วันที่ห้า เมืองรอตเทอร์ดาม-บ้านลูกเต๋า-กรุงเฮก-เมืองอัมสเตอร์ดัม      (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดาม เมืองที่ใหญ่
เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ํามาส นับเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมี
ความยาวของพ้ืนที่เทียบท่าเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลักษณะต่างจากเมืองอ่ืนๆในเนเธอร์แลนด์
คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่ง
สถาปัตยกรรม" นําท่านถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส 
(Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลือง
ขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนิกนาม Piet 
Bloem   

 
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่าน

เดินทางสู่ กรุงเฮก ของประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ศาล
โลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) ให้ท่านอิสระ
ถ่ายรูปกับอาคารทีมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีเอกลักษณ์ และเป็นที่
ซึ่งตัดสินข้อพิพาทระหว่างประเทศ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมือง
อัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองหลวงของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าอัมสเทล (Amstel) ซึ่งได้ชื่อ
ว่ามีลําคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี้เริ่ม
ก่อตั้งประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ นําท่านเข้าสู่ย่านใจกลาง
เมืองอันเป็นที่ตั้งของ จัตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดิน
เที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ
กลางกรุงอัมสเตอร์ดัม   

 
ค่่า    บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พัก  
             Corendon Village – The Urban หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

วนัที่หก ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN) หมู่บ้าน
ชวนฝันสุดโรแมนติคแอบซ่อนอยู่ หมู่บ้านที่ไม่มีรถ ไม่มีถนน 
ไม่มีมลพิษ หรือความวุ่นวายใดๆ มีแต่ลําคลองน้ําใส เรือพาย
ลําน้อย แทรกตัวไปทั่วหมู่บ้านมีสะพานไม้ทรงสวยเพื่อใช้เป็น
ทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ชาวบ้าน
ที่นี้ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านั้น จากนั้นนํา
ท่าน ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่
ราวๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ที่มีฐานะดี บ้านแต่ละ
หลังมีการออกแบบ และตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตกที่แสนน่ารักอบอุ่น จนทําให้ได้รับการขนานนาม
ว่าเป็นเวนิชแห่งเนเธอร์แลนด์ (the Venice of the Netherlands) ในปี 1958 ภาพยนตร์ตลกชื่อดังของ  
Bert Haanstra อย่าง Fanfare ได้ใช้สถานที่นี้เป็นโลเคชั่นหลักในการถ่ายทํา และนั้นก็เสมือนกับเป็นการ
เปิดตัวที่ทําให้หมู่บ้านไร้ถนนแห่งนี้ กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จนมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกพลัดกันมา
เยี่ยมชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมู่บ้านกีย์ฮรอน (GIETHOORN VILLAGE) แห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย  

 
เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) 

จากนั้นนําท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลําคลอง
ของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มี
ตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน เรือน
แพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง หลังจากนั้นนําท่านชม 
การสาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก อิสระให้ท่าน
เลือกซื้อหรือชมเพชรคุณภาพและราคาไม่แพง 

 
ค่่า    บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พัก  
             Corendon Village – The Urban หรือเทียบเท่า 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

วันที่เจ็ด โวเลนดัม-ซานส์สคันส-์สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ-สนามบิน        (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองโวเลนดัม เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
และได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและ
หมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่า
ปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตของชาวเมืองที่ยังคงมีการแต่งกายในแบบ
ดั้งเดิมของชาวดัตช์ หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ (Zaanse 
Schans) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็ น
สถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลม
เอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้พบกับความสวยงามอย่างลง
ตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ 
สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไป
ด้วยแม่น้ํ า  ทุ่ งหญ้า และการปศุสัตว์  ให้ท่านได้
ถ่ ายภาพเป็นที่ ระลึ กกับกั งหันลม จัด เป็นหนึ่ ง
สัญลักษณ์สําคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกังหัน
ของประเทศนี้ ได้มีการใช้ประโยชน์ เป็นอย่างยิ่ ง
โดยเฉพาะในด้านการผันน้ํา วิดน้ํา ระบายน้ําเพ่ือเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากนั้นชม
การสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจําวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้า
ของที่ระลึก  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองลิเซ ่ 
นําท่านเข้าชม สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ซึ่ง
เป็นแหล่งปลูกทิวลิป ที่ใหญ่และสําคัญยิ่งของฮอลแลนด์ นับเป็น
สวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้าน
ต้นในแต่ละปี รวมทั้งไม้หัวอ่ืนๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิส
ซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนได้ถูก
ออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มี
ทางเดินร่มรื่น บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็น
ระยะ มีสระนํ้าและนํ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมายมีการจัดสวนตัวอย่าง การ
วางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ รวมทั้งคอฟฟ่ีช็อปและร้านขายอาหาร เปิดให้เข้าชมประมาณกลางเดือน
มีนาคม ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่สนามบิน 
 



 
 
 
 
 
 

 

21.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK150 
( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 

วันที่แปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

06.30 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372  

( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
18.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

               
 

ทางบริษัทจะด าเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่ก าหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้า

เป็นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิดท าการในวันอาทิตย์ 
 
 

เดือน วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

มีนาคม 2566 22-29 มี.ค. 75,900 12,000 

เมษายน 2566 

4-11 เม.ย. 79,900 12,000 

11-18 / 12-19 เม.ย. (สงกรานต์) 
25 เม.ย.-2 พ.ค. (วันแรงงาน) 
26 เม.ย.-3 พ.ค. (วันแรงงาน) 
29 เม.ย.-6 พ.ค. (วันแรงงาน) 

85,900 12,000 

ราคาส่าหรับเด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเครื่องบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซื้อ 
เมื่อท่านท่าการช่าระมัดจ่าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆท่ีบริษัทระบุไว้ 

 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการทีร่วมในรายการทัวร ์
 ตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
 โรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง) 

 ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่าเชงเก้น (สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย) 

 ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการการเดินทาง 

 ค่ารถปรับอากาศ บริการนําเที่ยวตามรายการการท่องเที่ยว 

 หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกําหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 ค่าประกันสุขภาพ (covid-19) เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

อัตราค่าบริการทีไ่ม่รวมในรายการทัวร์ 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการทําหนังสือเดินทางและวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจาก
รายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น 

 ค่าส่วนเกินของน้ําหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30 กก./ท่าน 

 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโรx 6 วัน = 12 ยูโร ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
เงื่อนไขการจองและการช่าระเงิน 

1. ชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองใน 3 วันทําการ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือ
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชําระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่
สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กําหนด) 

3. สําหรับผู้เดินทางที่มีความจําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆในการเดินทางเพ่ือมาทําการ
ยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสาร
อ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมร่ับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น 

ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ่า 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น 

ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ

ค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าโรงแรม  เป็นต้น 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน่าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน่าเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน่าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดน่าเที่ยว ให้น่ามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน่าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

 
 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 
ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซ่า และท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิดข้ึนจริง และท่านสามารถนําวีซ่านี้ไปใช้ได้ หากวีซ่านั้นยังไม่หมดอายุ) 



 
 
 
 
 
 

 

2. หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่ใช้บริการใดๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

3. ตั๋วเครื่องบินที่จัดไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็นตั๋วแบบหมู่คณะ ซึ่งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีที่ท่านต้องการ
แยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการ
จัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได้ 
สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 
เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและอํานาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอํานาจการตัดสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการและอํานวยความ
สะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพ
ภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และสําหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 เตียง และเตียง
เสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่านได้มีการชําระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่
ทางบริษัทฯได้กําหนดไว้แล้ว 

 
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก่าหนด 
ระยะเวลาในการยื่น : 15 วันท่าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับศุนย์รับย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วันยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและยื่นเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอยช่วยอ่านวยความสะดวกใน
การนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า) 
 

1. PASSPORT ที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น Vaccine 
Passport 

3. รูปถ่ายส ีจํานวน 2 รูป พ้ืนหลังสีขาว (ขนาดตามรูปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการยื่นวีซ่ามาก่อน
หน้านี้ สถานทูตจะเข้มงวดในเรื่องของรูปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชัดเจน ห้าม
ใส่เครื่องประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป  

4. ส่าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (สําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 20 
ปี) / ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

5. ใบรับรองการท่างาน ที่ออกจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
โดยสะกดชื่อ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 



 
 
 
 
 
 

 

วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 
ในกรณีที่ท่างานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการทํางานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง ลักษณะงาน
ที่ทํา รายได้ต่อเดือน และลงชื่อตัวเอง 
ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบียนการค้า พร้อม
แปลภาษาอังกฤษ 
ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงที่ออกจากสถาบันการศึกษา 
(ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยื่น 
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจําและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพ่ือความ
เหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 
BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื่อผู้เดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชี
กระแสรายวัน 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้กันต้องมีความสัมพันธ์กัน เช่น พ่อออกเงินลูก 
สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER (รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่) 

8. กรณีที่เด็กอายุต่่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 
มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการ
อําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 
และในวันนัดหมายยื่นวีซ่า ผู้ปกครองต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยกันทั้งคู่ ณ ศูนย์รับยื่นวีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูลที่ท่านได้ให้มา 
จะถูกบันทึกลงในใบสมัครยื่นวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดําเนินการข้ันตอนการ
จองคิวและยื่นวีซ่าได้ 

11. รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปลเอกสารใน
บางข้อ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการยื่นที่เปลี่ยนแปลงไป 
ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า (ส่าคัญมาก) 

**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ 
กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  

 ค่าถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค่าถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น *** 

 
 
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล 
[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด 
[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ชื่อตัว 
[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) 
เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานที่เกิด (จังหวัด/
ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก่าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………………………….…….. 
 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................ 
 
โทรศัพท์ (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..……E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ่านาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 



 
 
 
 
 
 

 

 
สถานที่ท่างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
 
ที่อยู่ที่ท่างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................... 
ต่าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 
โทรศัพท์ที่ท่างาน..........................................โทรสารที่ท่างาน......................................................................... 
 
รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อื่น.....................................จ่านวน................................. 
 
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย  หย่า 
 
ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 
ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส................................................. 
 
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด่ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ่านักของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง       มีผู้อ่ืนออกให้   
                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู…่……………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ่านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 
 

 
 

  


