
   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ราคา...69,900 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า): 9-16 เม.ย. 63 

ราคา...65,900 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า): 1-8 พ.ค. 63 

 บินด้วยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์      สายการบินระดับ 5 ดาว 

 ชมกรุงปารีส เมืองหลวงแห่งแฟนช่ัน  

 เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ 

 ช้อปจุใจ ณ ลาวัลเล่ เอ้าเลท และ ถนนฌ็องเอลเิซ่ 

 ชมเมืองแรงส์  

 ชมเมืองดินองต์ มนต์เสน่ห์แห่งดนตรีแจ๊ส (UNSEEN) 

 ชมเมืองบรัสเซลล์ เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม 

 ชมเมืองบรูจจ์ เวนิสแห่งเบลเยี่ยม 

 ชมเมืองเกนท์ เมืองสวยท่ีคุณไม่ควรพลาด 

 เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ ศูนย์พฒันาพนัธ์ุดอกทิวลปิ และศูนย์รวมไม้ดอก  

 ล่องเรือชม หมู่บ้านกธูีร์น 

 ชมเมืองอมัสเตอร์ดัม เมืองหลวงประเทศเนเธอร์แลนด์ 

พกัโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอิม่อร่อยกบัอาหารพ้ืนเมืองและจีน ตลอดการเดินทาง 

พเิศษ! ล่องเรือท้องกระจก 
 



   

 
 

แผนทีก่ารเดนิทาง 
 

 
 

 

 
 

 



   

 
 

วันแรก กรุงเทพ – โดฮา  

16.30 น.  พบเจ้าหน้าท่ีและมคัคุเทศก์ได้ท่ี เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย ์(QR)  แถว Q (Row Q)  

ประตูทางเขา้ท่ี 7- 8  อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

19.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ ดว้ยเท่ียวบิน QR981 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง)  

เพลิดเพลินกบัความบนัเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผา่นจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ 

มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงโดฮา 

22.50 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อต่อเคร่ืองไปยงักรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
 

วันที่สอง โดฮา – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ถนนฌ็องเอลเิซ่  

01.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ด้วยเท่ียวบิน QR41 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  7.10 

ชัว่โมง) 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG) กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส นําท่านผ่าน           

พิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

 นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัแวร์ซายส์ (Palace of  Versaille) พระราชวงัถูกสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้

หลุยส์ท่ี 13 แห่งฝร่ังเศสซ่ึงในช่วงแรกถูกสร้างข้ึนเป็นกระท่อมสําหรับพกัพิงเพื่อล่าสัตว ์จากนั้น

พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศสมีความประสงคท่ี์จะสร้างพระราชวงัแห่งใหม่ในบริเวณน้ีเพื่อเป็น

ศูนยก์ลางในการปกครองของพระองค์ ซ่ึงตวัพระราชวงันั้นสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว และตกแต่ง

ดว้ยเคร่ืองประดบัท่ีงดงามตระการตารวมถึงภาพเขียนท่ีมีช่ือเสียง จึงทาํให้พระราชวงัแวร์ซายส์

เป็นพระราชวงัท่ียิงใหญ่และสวยงามแห่งหน่ึงของโลกจนถูกยกให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์อง

โลกในยุคปัจจุบัน  นําท่านถ่ายรูปคู่กับ พิพิธภัณฑ์ ลูฟ  (Louvre Musuem) ถูกสร้างข้ึนเป็น

พ ระราชวังลูฟ ในศตวรรษท่ี  12 และถูกใช้ เป็นป้อมปราการของพ ระเจ้าฟิ ลิป ท่ี  2 ตาม

สถาปัตยกรรมแบบยคุกลาง ก่อนท่ีต่อเติมดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ เรเนซองกแ์ละเบอร์บอนในช่วง

ศตวรรษท่ี 17 และยงัใช้เป็นพระราชวงั ก่อนท่ีจะถูกปรับเปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑ์เม่ือวนัท่ี 10 

สิงหาคม ปีค.ศ. 1793 ท่ีรวบรวมภาพวาด ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม นอกจากน้ียงัรวบรวม

โบราณวตัถุท่ีมีความสาํคญัในประวติัศาสตร์ นอกจากน้ีพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ียงัถูกใชเ้ป็นสถานท่ีถ่าย

ภาพยนตร์เร่ือง ดาวินชี โค๊ด อีกดว้ย ปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุด

และอนุสรณ์สถานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 



   

 
 

 นาํท่านช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ ร้านสินคา้ปลอดภาษีParis Look ท่ีมีสินคา้ให้ท่านเลือกสรร

มากมายอาทิ เคร่ืองสําอาง นํ้ าหอม เคร่ืองหนัง เป็นตน้ ซ่ึงมีให้ท่านเลือกซ้ืออย่างจุใจ อิสระให้

ท่านช็อปป้ิง ณ ถนนฌอ็งเอลิเซ่ (Champ Elysees) ถนนท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงท่ีสุดในกรุง

ปารีสจดัเป็นยา่นการคา้ท่ีครบครัน มีทั้งโรงละคร คาเฟ่ และร้านคา้หรูๆ มากมาย สองขา้งทางมีตน้

เกาลดัท่ีตกแต่งอยา่งสวยงามปลูกเรียงราย ช่ือฌอ็งเอลิเซ่ จึงเป็นท่ีมาของช่ือถนนนัน่เอง 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Mercure Paris Gennevilliers **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

 
 

วันที่สาม ลาวัลเล่ เอ้าเลท - แรงส์ – มหาวิหารแห่งแรงส์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



   

 
 

 ท่านเดินทางสู่ ลาวลัเล่เอา้เลท (La Valle Outlet) (ระยะทาง 40 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 

นาที) เอาท์เล็ทท่ีรวมเอาแบรนด์ชั้ นนําต่างๆมากกว่า 110 แบรนด์ อาทิ GERARD DAREL, 

GUESS, JIMMY CHOO, MICHAEL KORS, SMITH PAUL, SANDRO, TOD’S, ZADIG & 

VOLTAIRE, CARVEN, ERIC BOMPARD, PAUL & JOE, SONIA RYKIEL, SUPERDRY , 

UGG, VICOMTE A และ LONGCHAMP อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
 

กลางวนั อิสระใหท่้านรับประทานอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองแรงส์ (Reims) (ระยะทาง 110 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

ตั้งอยูท่างทางตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสในแควน้ชองปาญ-อาร์เดน เป็นเมืองท่ีมีความสาํคญั

อย่างมากในประวติัศาสตร์ฝร่ังเศสอย่างมากตั้งแต่สมยัจกัพรรดิโครวิสแห่งฝร่ังเศสท่ีมาทาํพิธี

ราชาภิเษกท่ีเมืองแห่งน้ีจนกระทัง่สืบต่อมาจนเป็นประเพณีของราชวงคต่์างๆ นาํท่านเขา้ชม มหา

วิหารแห่งแรงส์ (Reims Cathedral) มหาวิหารท่ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 5 เพื่อเป็นท่ีอยูข่องอาร์ค

บิชอปแห่งแรงส์ ก่อนท่ีจะมีการต่อเติมและตกแต่งตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในศตวรรษท่ี 13 

จนทาํให้โบสถแ์ห่งน้ีมีความสวยงามเป็นอยา่งมากในสมยัยุคกลาง นอกจากยงัถูกใชเ้ป็นสถานท่ี

ในการทาํพิธีราชาภิเษกกษตัริยแ์ห่งฝร่ังเศสนบัตั้งแต่นั้นจนกระทัง่ส้ินสุดอาณาจกัรแฟรงค ์แต่ทว่า

มหาวิหารแห่งน้ีได้ถูกทาํลายลงในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลาย

หน่วยงานจนกระทัง่มูลนิธิROKEFELLER เขา้มาช่วยเหลือดา้นเงินทุนจนบรูณะสาํเร็จ จนกระทัง่

กลบัมาสวยงามและเด่นเป็นสง่าอยูใ่จกลางเมืองแรงส์แห่งน้ี จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก

โลกจากองคก์รยเูนสโกใ้นปีค.ศ. 1991  
 

คํ่า         รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Novotel Reims Tinqueux **** หรือเทียบเท่า   
 

 
 



   

 
 

วันที่ส่ี ดินองต์ – บรัสเซลล์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองดินองต์ (Dinant) (ระยะทาง 157 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

เมืองเล็กท่ีตั้ งอยู่ ริมแม่นํ้ า Meuse ตั้ งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเบลเยี่ยม อันมี

บรรยากาศของดนตรีแจ๊สผสมผสานอยู่กบัชีวิตคนท่ีน่ี เน่ืองจากเป็นเมืองเกิดของ Adolphe Sax 

ผูใ้ห้กําเนิดเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน นําท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถ์แห่งดินองต์ (Norte Dame De 

Dinant) โบสถ์สไตล์โกธิกท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี13 มีหอคอยรูปหัวหอมอนัเป็นเอกลกัษณ์ 

สะพานท่ีถูกสร้างข้ีน จากนั้นอิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวชมเมือง และเก็บภาพความประทบัใจ  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองบรัสเซลล์ (Brussels) (ระยะทาง 99 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 

ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม เป็นเมืองท่ีม่ีความสาํคญัมากทางดา้นการเมือง อีกทั้งยงั

เป็นท่ีตั้งขององค์กรสําคญัต่างๆ อาทิ NATO และสภาแห่งชาติยุโรปจึงทาํให้เมืองแห่งน้ีมีถูก

เรียกว่า เมืองหลวงแห่งยุโรป นําท่านถ่ายรูปกบัอะตอมเมี่ยม (Atomium) ที่มีสถาปัตยกรรม

รูปทรงอะตอมสูง 102 เมตร ก่อสร้างในรูปทรงท่ีเป็นโมเลกุลเหล็กใสจากงานยูนิเวอร์แซล เอ็ก

ซิบิชัน่ ในปี ค.ศ.1958 จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ จตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place of Brussels) ถือ

เป็นหัวใจสาํคญัของเมืองบรัสเซลส์ (Brussels) ซ่ึงชาวเบลเยี่ยมยกย่องให้ว่าเป็น จตุรัสท่ีงดงาม

ที่สุดในโลก เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมทั้งบารอก โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็น

สถานที่ซ่ึงองค์กรยูเนสโกย้กย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 นําท่านแวะถ่ายรูปกบั 

แมนเนคิน พิส (Manneken Pis) หรือหนูน้อยยืนฉ่ี คือ นํ้ าพุเล็กๆที่ตั้งอยู่ตรงหัวมุมตึกร้านขาย

ช็อกโกแลต มีรูปป้ันทองแดงของเด็กผูช้ายกาํลงัยืนฉ่ี พ่นเป็นสายนํ้ าพุออกมา หน้าตาสบายอก

สบายใจ ตาํนานมีอยู่ว่า เม่ือคร้ังท่ีกรุงบรัสเซลส์ยงัตกอยู่ในการทาํสงคราม และถูกฝ่ายตรงขา้ม

แอบ นําระ เบ ิดม าวางไวที้ ่กําแ พ งเม ือง เพื ่อการโจม ตี แต ่ม ีเด ็กน ้อยน าม ว ่า  จูเล ียน ส กี 

(Julianske) ไปพบสายชนวนระเบิดที่กาํลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดทาํให้สามารถป้องกนัเมือง

บรัสเซลส์ทั้งเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงแกะสลกัรูปป้ันไวเ้พื่อเป็นตวัแทนในการยกย่องและระลึก

ถึงความกลา้หาญ จากนั้นอิสระใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจ และเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Ramada Brussels Woluwe **** หรือ  Van der Valk Hotel Narareth **** หรือ

เทียบเท่า 



   

 
 

 

 
 

 
 

วันที่ห้า  บรูจ์ – เกนท์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองบรูจจ ์ (Bruges) (ระยะทาง 101 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง)  

เมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีโด่งดงัเมืองหน่ึงของประเทศเบลเยียม เมืองน้ีถูกลอ้มรอบดว้ยคูเมืองถึงสอง

ชั้น ซ่ึงน่าจะเป็นการป้องกนัขา้ศึกศตัรูในสมยัก่อนวิธีหน่ึง ในปัจจุบนั บา้นเรือน อาคาร และ

โบสถ ์ ยงัคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิมคือ เฟลมมิช และเรเนซองก ์ ท่ีดูวิจิตรสวยงามดุจดัง่

มนตข์ลงั นาํท่านเขา้ชมโบสถพ์ระแม่มารี (Church of Our lady) โบสถแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนในปีค.ศ. 

1230  และมีหอคอยสูงประมาณ 112 เมตร นอกจากน้ีหา้มพลาดชมประติมากรรมแกะสลกัจากหิน

อ่อนท่ีดูวิจิตร และงดงามช่ือวา่ “Madonna & Child” จากการรังสรรคโ์ดยศิลปินช่ือกอ้งโลกชาว

อิตาลี ไมเคิล แองเจโล นาํท่านเดินทางสู่จตุัรัสเมืองเก่า เพื่อนาํท่านถ่ายรูปคู่กบัหอระฆงั และศาลา

วา่การเมืองบรูจจ ์(Belfry & Halle) ศาลาวา่การ และหอระฆงัแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1248 หอ

ระฆงัแห่งน้ีมีความสูงประมาณ 83 เมตร และมีระฆงัอยูป่ระมาณ 47 อนัท่ียงัคงอยูบ่นหอระฆงั 

ปัจจุบนัท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองบรูจจแ์ห่งน้ี นาํท่านเดินทางสู่เมืองเกนท ์

(Ghent) (ระยะทาง 51 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  เมืองเก่าโบราณท่ีมีประวติัศาสตร์

อนัยาวนาน และเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสาํคญัในช่วงปฏิวติัอุตสาหกรรม อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมัง่คัง่มาก 

ปัจจุบนัเป็นเมืองท่า และเมืองท่องเท่ียวท่ีมีนกัทกัท่องเท่ียวเดินทางมากมายแวะเวียนมาท่องเท่ียว 
 



   

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมมหาวิหารเซนต์ บราโว (St. Bavo’s Cathedral) สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส ท่ี 

5 เป็นศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดบัประดาดว้ยกระจกสีและแท่นบูชารวมไปถึง

งานจิตรกรรมและประติมากรรมท่ีมีค่าหลายช้ิน ทั้งผลงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาโรค 

และธรรมาสน์หรือแท่นสําหรับเทศนาสั่งสอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโค่ งดงามมาก 

จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบัสะพานเซนต์ มิเชล (St. Michael’s bridge) ตรงน้ีจะเป็นจุดชมวิวท่ี

สวยงามอีกจุดหน่ึง เป็นจุดบรรจบกนัของแม่นํ้ า 2 สาย คือ แม่นํ้ าเชลดท์ และแม่นํ้ าลิส ที่ซ่ึง

ชาวเกนท์ตั้งถ่ินฐานเม่ือกว่าพนัปีก่อน อิสระให้ท่านไดถ้่ายภาพตามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่

เมืองรอตเตอร์ดมั (Rotterdam) (ระยะทาง 151 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองท่า

หลกัของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นเมือง

ท่ีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมาชมสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ จนทาํใหก้ารท่องเท่ียวเนเธอร์แลนดส่์งเสริม

ใหเ้มืองแห่งน้ีเป็น “เมืองแห่งสถาปัตยกรรม” ในปีค.ศ. 2007 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่มาร์เกตฮอล 

(Market Hall หรือ Markthal) ตลาดแนวคิดใหม่ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองรอตเตอร์ดมั โดยจุดเด่นของ

ตลาดคืออาคารทรงเกือกม้า และมีเพดานและผนังเป็นภาพของปลา ผลไม้และผกันานาชนิด 

นอกจากตลาดแห่งน้ียงัมีร้านคา้มากมายซ่ึงจาํหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม และของใชต่้างๆ ให้กบัผูค้น

ทัว่ไป รวมไปผูอ้าศยั และผูท่ี้ทาํงานในอาคารรูปทรงเกือกมา้น่ีอีกดว้ย โดยตลาดและอาหารแห่งน้ี

ไดเ้ปิดให้บริการในวนัท่ี 1 ตุลาคม ปีค.ศ. 2014 โดยมีพระราชินีแมกซิม่า แห่งเนเธอร์แลนด์ ทรง

เป็นประธานในพิธีเปิด  
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Novotel Rotterdam Schiedam **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 



   

 
 

 
 

วันที่หก สวนเคอเคนฮอฟ - หมู่บ้านกธูีร์น - อมัสเตอร์ดัม 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเขา้ชมสวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) สวนดอกไมท่ี้ตั้งอยูช่านมืองลิซเซ่ ซ่ึงเป็นแหล่งปลูก

ทิวลิปท่ีใหญ่และสาํคญัของเนเธอร์แลนด์ สวนแห่งน้ีเคยเป็นสวนสาธารณะมาก่อน แต่สมาคมผู ้

ส่งเสริมการปลูกดอกไมด้อกแห่งเมืองลิซเซ่ ไดใ้ชส้วนแห่งน้ีส่งเสริมการปลูกไมด้อกพนัธ์ุใหม่ๆ 

โดยแบ่งให้กบับริษทัผูผ้ลิตไมด้อกเป็นผูป้ลูกและบาํรุงรักษา ซ่ึงทาํให้เกิดพนัธุ์ใหม่ๆ ข้ึนทุกปี จึง

ทาํใหผู้ส้นใจในความสวยงามของไมด้อกจากทัว่โลกจะเดินทางมาชมสวนแห่งน้ีทุกปี  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นกีธูร์น (Giethoorn Village) (ระยะทางประมาณ 190 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่ระหว่างเมือง Zwolle และ Steenwiik ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ โดยได้รับฉายาว่าเป็นหมู่บ้านไร้ถนน เพราะผูค้นท่ีน่ีจะสัญจรกันทางเรือ จึงมีคู

คลองเล็กๆ ลดัเลาะอยู่รอบหมู่บา้น  จึงทาํให้บา้นทุกหลงัก็จะมีเรือเป็นพาหนะประจาํครัวเรือน

นัน่เอง ดงันั้นหมู่บา้นแห่งน้ีไดรั้บสมญานามวา่ “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด”์ นาํท่านล่องเรือชมความ

น่ารักของหมู่บ้านกีธูร์น หรือเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ นําท่าน

เดินทางต่อสู่  เมืองอมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้ าอมัสเทล (Amstel) ซ่ึง

ไดชื้่อว ่ามีลําคลองลดเล้ียวไปรอบเมืองถึง 165 คลองดว้ยกนั เมืองน้ี เร่ิมก่อตั้งประมาณ

คริสตศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์  
 

คํ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Van der Valk A4 Schiphol **** หรือเทียบเท่า  
 



   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

วันที่เจ็ด ล่องเรือกระจก – ชมโรงงานเพชร – อมัสเตอร์ดัม 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านล่องเรือกระจกชมชีวิตความเป็นอยู ่ชาวดชัต ์ที ่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 อนัมี

เอกลกัษณ์พิเศษเป็นอาคารทรงแคบที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของตวัอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์

เข า้บา้น  นําท่านเข้าชมโรงงานเจียระไนเพชรRoyal Coster (Diamond Factory) ซ่ึงเป็นร้าน

จาํหน่าย และโรงงานผลิตเพชรอนัลือช่ือของประเทศเนเธอร์แลนด์ท่ีดาํเนินกิจการมาแลว้ตั้งแต่ปี

ค.ศ. 1840 ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับประวติัความเป็นมาของเพชร รวมไปถึงการเรียนรู้วิธี

เลือกสรรเพชร และการเจียระไนจากทีมงานอนัมากประสบการณ์ของโรงงานแห่งน้ี นําท่าน

เดินทางสู่ บริเวณจตุรัสดมัสแควร์ (Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพื่อ

รําลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกคร้ังท่ี 2   จากนั้นอิสระให้ท่านชอปป้ิง ณ Kalverstraat 



   

 
 

ถนนช็อปป้ิงช่ือดงัของเมืองอมัสเตอร์ดมั ท่ีมีแบรนด์ชั้นนาํมากมายเช่น H&M, Zara, Mango และ 

Espirit เป็นตน้ 
 

12.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินอมัสเตอร์ดมัสคิปโฮล (Amsterdam Airport Schiphol) มีเวลาใหท่้าน

ไดท้าํคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

16.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เท่ียวบินท่ี QR274 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 6.30 

ชัว่โมง) 

23.35 น. เดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อเปล่ียนเคร่ืองกลบักรุงเทพฯ 
 

 
 

วันที่แปด กรุงเทพฯ 

02.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี QR836 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

13.30 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

 

8 วนั 5 คืน ฝร่ังเศส – เบลเยีย่ม – เนเธอร์แลนด์ 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) 9-16  เม.ย. 63 1-8 พ.ค. 63 

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900 65,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 7 - 11 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตียง) 

66,900 62,900 

 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่

เสริมเตียง) 

63,900 59,900 



   

 
 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริม

เตียง) 

โปรดสอบถาม 

พกัเดี่ยวท่านละ 9,500 9,500 

ราคาที่นั่งช้ันธุรกจิ (Business Class) เร่ิมต้นที่ท่านละ 

(BKK-CDG//AMS-BKK) 

95,000 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว (Land Only) 

(BKK-CDG//AMS-BKK) 

49,900 45,900 

ค่าวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝร่ังเศส) ประมาณ 3,200 
 

หมายเหตุ: (คิด ณ วันที่ 9 พ.ย. 2562) 

 ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคานํา้มันที่ปรับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น  

 กรณีท่ีคณะไม่ครบจํานวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง

ให้ท่านทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการ

เพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีกําหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีท่ีจะ

ให้บริการต่อไป 
 

โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศฝร่ังเศส เบลเยี่ยม และ เนเธอร์แลนด์ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวยส์ (QR) (กระเป๋าเดินทางท่านละ       1 

ใบ และมีนํ้าหนกัไม่เกิน  30 กิโลกรัม/ท่าน )    

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนํ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกันภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

2,000,000 บาท  กรมธรรม์นั้ นคลอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไม่ได้เกิดจากโรคประจําตัว (ประกันภัยไม่

ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 

หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซ้ือประกนัเพื่อเพิ่มความคุม้ครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหาย

หรือเกิดความล่าช้าของสัมภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของ

กรมธรรมต์ามเอกสารท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายไดจ้ดัส่งให ้ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 

  ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว (หมายเหตุ *รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/

วนั), ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 



   

 
 

 เจา้หนา้ท่ี (ผูน้าํเท่ียวไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 12 ยโูร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 24 ยโูร) 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ ประเทศเนเธอร์แลนด ์

 นํ้าด่ืมบนรถ 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจาํโรงแรม (เพื่อป้องกนัการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋า

ดว้ยตวัท่านเอง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และคา่ใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการชําระค่าบริการและการจองทัวร์ 

1. นกัท่องเท่ียวตอ้งชาํระเงินมดัจาํ งวดท่ี 1: สาํรองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจาํแลว้เท่านั้น 

2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อทาํการจองคิวยืน่วีซ่า 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจองทวัร์ หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์

โดยอตัโนมติั ในกรณีท่ีชาํระค่ามดัจาํมาแลว้ จะถือวา่การจองท่ีนัง่ไดรั้บการยนืยนัแลว้ 

3. หากท่านตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยืน่วีซ่าไม่เหมือนกนัทั้งแบบหมู่คณะ 

และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้าก

เจา้หนา้ท่ี 

5. นกัท่องเท่ียวตอ้งชาํระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ งวดท่ี 2: ชาํระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 



   

 
 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั 

ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนักขตัฤกษท่ี์รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว ผูมี้ช่ือในเอกสารการ

จอง จะตอ้งส่งแฟกซ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้การ

ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่

กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ ์

อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงิน

ค่าบริการดงัน้ี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินคา่บริการ 100% ของค่าบริการท่ีชาํระมาแลว้ (หากไม่ไดมี้การ

ยืน่วีซ่าล่วงหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 

วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจาํ 25,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 

20-43 วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

 ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ

ทั้งหมด 

4. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์

ทั้งหมด 



   

 
 

5. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั 

ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน 

 

เง่ือนไขและข้อกาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกการปฏิเสธการเขา้ – ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

โดยจะแจง้ให้กบันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนการเดินทาง แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีกาํหนด

เพื่อใหค้ณะเดินทางไดท้างเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํ นาํหนา้ 

ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิได้

ส่งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ หรือกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีเป็น

ฝ่ายส่งขอ้มูลมาผิดพลาดเองใหก้บัทางบริษทัเรา 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กบั 

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะคาํนึงถึง ความ

ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียว 

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของบริษทั เช่นภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหาย หรือความเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการเปล่ียนแปลงของ

สายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

ฯลฯ  



   

 
 

8. มคัคุเทศก ์ พนกังาน หรือตวัแทนของบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั เวน้ แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 

 

ข้อแนะนําและแจ้งเพ่ือทราบ 

 สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้

ท่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกั

ไม่เกิน 7 กก.  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผู ้

เดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านมีขอ้จาํกดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้

ของสายการบิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร 

ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะ

เรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํ

การตกลง หรือแจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทางล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่า

ทัวร์ท่ีท่านชําระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด

กฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียว

ใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดงัต่อไปน้ีร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะตอ้งดูแลและช่วยเหลือดว้ย

ตนเอง 

1. บุคคลท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

2.  ผูสู้งอายท่ีุมีความจาํเป็นตอ้งใชวี้ลแชร์ ไมเ้ทา้ หรือ เคร่ืองมือต่างๆในการพยงุตวั 

3. เด็กท่ีม่ีอายไุม่ระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 



   

 
 

(เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์ อาจจะดูแลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถึง) 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทัได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจงัหวดัและมีการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีฝ่าย

ขายก่อนเพื่อไดรั้บเอกสารยนืยนัวา่กรุ๊ปทวัร์นั้น สามารถออกเดินทางได ้ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  

 

การสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมลข์องกลุ่มพนัธมิตรสตาร์ อลัไลแอนซ์(Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมล์

กบัสายการบินสวิสแอร์ได ้อาทิ รอยลั ออคิดพลสั ส่วนไมล ์แอนด ์สไมล ์(Mile and More) สามารถสะสม

ไมลไ์ด ้100% 

 

โรงแรมและห้อง  

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3ท่าน/ 3

เตียง ( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึง

มกัมีความแตกต่างกนั  ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้ง

ท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศ

ท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน  

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุก

ขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 



   

 
 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการ

ตรวจอย่างละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 

ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสําแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการ

องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถึงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํ

ข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

 สาํหรับนํ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวาง

นํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการ

บินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมี

ความกวา้ง  

( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตํ่า

กว่ามาตราฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความ

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน 

(Hand carry) 

 

สถานที่เข้าชม 

 โปรแกรมทวัร์เป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น

ปิดทาํการ หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าเขา้ชมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของ

สถานท่ีนั้น หรือสลบัโปรแกรมเพื่อใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าว แต่เหตุมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุ

ใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทาํให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการ

คืนเงินใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากไดช้าํระค่าเขา้ชมไปแลว้ 

 



   

 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ

ดว้ยนํ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 

600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไมแ่นะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติ

ประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญ

หาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น 

นัน่หมายถึงจะชดเชยตามนํ้ าหนักกระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่

ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน

ได ้ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

หลงัจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจํา ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับใน

ข้อตกลงและเง่ือนไขที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาเชงเก้นประเทศฝร่ังเศส 
 

         (ระยะเวลาการพจิารณาวีซ่าประมาณ 5-10 วนัทําการ) 

1. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนขึน้ไป 

2. รูปถ่ายขนาด 35 X 45 มม.  จํานวน 2 ใบ พ้ืนฉากหลงัสีขาว ห้ามมีเงา ห้ามสวมแว่นสายตา และจ้อต้อง

มีความคมชัด และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สําหรับท่านสุภาพสตรี ภาพถ่ายต้องเปิดผมให้เห็นใบหูท้ัง

สองข้างให้ชัดเจน) 

ตัวอย่างรูปที่ใช้ในการย่ืนวีซ่า 

 

 
 

3. สําเนาทะเบียนบ้าน/ สําเนาทะเบียนสมรส/ สําเนาใบมรณะบัตร 

4. สําเนาการเปลีย่นช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) 

5. หลกัฐานการทํางาน 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ – สําเนาจดทะเบียนบริษัท ท่ีมีรายช่ือของท่านในคณะกรรมการ

บริษัท (หนังสือต้องออกไม่เกนิ 3 เดือน ก่อนวันไปย่ืนวีซ่า) 

 หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า – สําเนาจดทะเบียนพาณิชย์ที่มีช่ือท่านเป็นเจ้าของร้านค้า 

 หากท่านเป็นพนักงานบริษัท – ต้องให้ทางนายจ้างหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการทํางาน 

ท่ีระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการจ้างงาน และเงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (จะต้องออก

หนังสืออไม่เกนิ 30 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า) 



   

 
 

 หากท่านเป็นข้าราชการ – ต้องขอหนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานของท่าน พิมพ์เป็น

ภาษาองักฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกนิ 30 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า) 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการท่ีไม่การจดทะเบียน – จะต้องทําหนังสือรับรองตัวเอง พิมพ์เป็น

ภาษาอังกฤษ พร้อมท้ังเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเช่น สําเนาการเช่าพ้ืนท่ี เป็นต้น (บางกรณี

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ แผนกวีซ่า เพ่ือขอคําปรีกษาก่อนการย่ืนวีซ่า) 

 

 

กรณีเด็กที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารเพิม่เติมดังนี ้

1. สําเนาสูติบัตร 

2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าขณะนั้นกาํลงัศีกษาอยู่ช้ันใด 

3. ขอหนังสือยินยอมจากเขต (กรณีที่ไม่ได้เดินทางทั้งครอบครัว) 

 หากเดินทางกับผู้อ่ืนท่ีมิใช่บิดามารดา จะต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขต

หรืออาํเภอเท่านั้น และให้ระบุว่าเดินทางกบัใคร และมีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 

 หากเดนิทางกบับิดา มารดาจะต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออําเภอ

เท่านั้น และระบุว่ามารดายินยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา) 

 หากเดนิทางกบัมารดา บิดาจะต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออําเภอ

เท่าน้ัน และระบุว่าบิดายินยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

 

 

6. หลกัฐานการเงิน ต้องเป็นบัญชีเดียวกนักบัจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ 

 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซ่ึงไม่ระบุ

สถานทูต)พร้อมช่ือเจ้าของบัญชี ที่ออกจากธนาคารและใช้ฉบับจริงในการย่ืนเท่านั้น ซ่ึงต้องทํา

ก่อนการย่ืนวีซ่า 7 วันก่อนวันย่ืนซ่า 

 สเตทเม้นบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน  

ที่มีการปรับสมุดก่อนหน้าวันนัดย่ืนวีซ่า 7 วันก่อนวันย่ืนวีซ่า สมมุติว่าท่านมีคิวย่ืนวีซ่า 7 

ธันวาคม ท่านจะต้องมียอดการปรับสมุดคร้ังล่าสุด ในวันท่ี 1 ธันวาคมเป็นคร้ังสุดท้าย 

กรณีบัญชีฝากประจํา 

 สําเนาบัญชีฝากประจํา จะต้องมีวันครบกําหนดภายหลงัจากวันเดินทางกับบริษัท แต่ท่านต้อง

แนบบัญชีออมทรัพย์มาด้วย 



   

 
 

การรับรองการเงิน 

จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดด้านบน ต้องระบุช่ือเจ้าเของบัญชี และ

ต้องระบุช่ือผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย  

 หากเป็นครอบครัวเดียวกนั ท่านจะต้องแนบเอกสารที่แสดงความสัมพนัธ์ของเจ้าของบัญชีและ

ตัวท่าน อาทิ สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาสูติบัตร เป็นต้น 

 หากเป็นนายจ้างรับรองการเงินให้ลูกจ้าง กรุณาให้ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุช่ือนายจ้าง 

และช่ือลูกจ้างท่ีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ 

หมายเหต:ุ  

 ยอดเงินจะต้องมีไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการย่ืนวีซ่า 1 ท่าน สําหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมี

การเดินบัญชีอย่างสม่ําเสมอ 

 หากบัญชีของท่านมีการเดินบัญชีไม่ต่อเน่ืองจะต้องใช้ สําเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่

ออกโดยธนาคารทุกกรณี 

 สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี 

 

7. ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านไปสัมภาษณ์ และสแกนนิ้วตามวันและเวลานัดหมาย ซ่ึงทางบริษัท

จะ ส่งเจ้าหน้าท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตามข้ันตอนของการย่ืนวีซ่า  

8. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต เพ่ือทําการ

ยกเลิกวีซ่าท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะมีการบันทึกในนามบริษัทเพ่ือเป็นการเก็บ

สถิต ิ

9. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าให้กบัผู้สมัครทุกกรณี  

 

 


