
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบใชเ้พือการโฆษณาเทา่นนั 

 

EUROPE FESTIVAL FLORA 9 DAYS 6 NIGHTS -OMAN AIR 

เยอรมนั-เบลเยยีม-เนเธอรแ์ลนด-์ฝรงัเศส เคอเคนฮอฟ วัน คืน -WY 

 

 
ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวีซ่า ชาํระค่าวีซ่า ณ วนัยืนวีซ่าเทา่นัน 

 



2305-1601-EUFF9D6N                                                       www.smileytour.com                                                                            Page 2 of 21 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรมทีพกั 
เชา้ เทยีง เย็น 

1. 
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมสักตั   

สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์  
      

2. 
แฟรงคเ์ฟิรต์ – เซนตก์อล-์ ล่องเรือ – บอปพารต์ 

โคโลญ - ดุสเซนดอลฟ์ ขาหมูเยอรมนั          
Mercure Duesseldorf 

ระดับ  ดาว หรือเทียบเท่า 

3. 

ดุสเซนดอลฟ์ – หมู่บา้นกีรธ์ูน – อมัสเตอรด์ัม ล่องเรือ

หลงัคากระจก – สถาบนัเจียระไนเพชร ROYAL 

COSTOR DAIMOND-จตุัรัสดมัสแควร ์                            

   
Corendon Village 

ระดับ  ดาว หรือเทียบเท่า 

4. 
เทศกาลดอกไมเ้คอเค่นฮอฟ – ศาลโลก – ชมเมืองเฮค 

บรสัเซล - อโตเมียม มาเนนคินพิส - กรองปราซ                                                           
 

 

 
 
 

Hotel Pullman Brussels 

Centre Midi  

ระดับ  ดาว หรือเทียบเท่า 

5. 
เกนท์ – ปราสาทท่านเคาท์ – มหาวิหารเมืองเกนท์ 

บูรจส ์– โบสถพ์ระโลหิตศกัดิสิทธิ – บรสัเซล 
   

Hotel Pullman Brussels 

Centre Midi  

ระดับ  ดาว หรือเทียบเท่า 

6. บรสัเซล - พระราชวงัแวรซ์าย - ปารีส    
Mercure Orly Paris Rungis

ระดับ  ดาว หรือเทียบเท่า 

7. 

เทียวชมเมืองปารีส - พิพิธภณัฑลู์ฟวร ์- หอไอเฟล – 

ประตูชยัฝรงัเศส - จตัตุรสัคองคอรด์ –หา้งซามาริแตง 

หอยเอสคารโ์ก 

   
Mercure Orly Paris Rungis

ระดับ  ดาว หรือเทียบเท่า 

8. 
ปารีส-ล่องเรือบาโตมูช-รา้นปลอดภาษีเบนลกัซ-์ลา

วลัเล่ยเ์อาท์เลท-สนามบินชารล์เดอโกล 
     

9. สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ      

 
โปรแกรมยุโรป  วนั  คืน เทศกาลดอกไม ้เยอรมนั เบลเยียม เนเธอรแ์ลนด ์ฝรงัเศส 

เดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร ์WY 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกั -  ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน ท่านละ 

พกัเดยีวเพมิ 

ท่านละ 

03-11 พ.ค. 66 79,988 76,988 12,000 

 
ในกรณีทีตอ้งการพกัหอ้งละ  ท่าน โรงแรมในยุโรปบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ง Triple Room 

ลูกคา้จะตอ้งแยกพกัเป็น หอ้งพกัคู่  หอ้ง และหอ้งพกัเดียว  หอ้ง  

ซึงลูกคา้จะตอ้งชาํระสว่นต่างค่าหอ้งพกัเดียวในคืนนันๆเพิมเติม 
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เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เทียวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-มสักตั MCT 20.40-23.35 WY816 6ชวัโมง 

มสักตั MCT-แฟรงคเ์ฟิร์ต FRA 02.00-07.05 WY115 ชวัโมง 

ปารีส CDG-มสักตั MCT 21.35-06.40 WY132 ชวัโมง 

มสักัต MCT-สุวรรณภูมิ BKK 08.50-18.00 WY815 6ชวัโมง 
 
 
 

DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมสักตั – สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์                                                  

17.00  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชนั 4 ประตู  เคานเ์ตอร ์T 

สายการบิน OMAN AIR (WY) โดยมีเจา้หน้าทีบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้าน

เอกสารการเดินทาง 

20.05 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน OMAN AIR (WY) เทียวบินที WY816 สู่สนามบิน

นานาชาติมัสกตั ใชเ้วลาบินประมาณ  ชวัโมง  นาที (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครอืง)  

23.25  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน เพือรอเปลียนเทียวบิน ใหท้่านพกัผ่อนและ

เดินชอปปิงในสนามบินทีมีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย รอเปลียนเครืองประมาณ 2 ชวัโมง  นาที 

(เวลาทอ้งถินในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย  ชม.) 

DAY2 แฟรงคเ์ฟิรต์ - เซนตก์อล ์- บอปพารต์ - โคโลญ - ดุสเซนดอลฟ์         กลางวัน,เย็น                     

02.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน OMAN AIR 

(WY)  เทียวบินที WY115 ใชเ้วลาบินประมาณ  ชวัโมง  นาที  

(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครอืง) 

07.05  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถินประเทศเยอรมนีชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชัวโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ผ่านพิธีศุลกากร และรับกระเป๋า

สัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (FRANKFURT) เมืองทีใหญ่เป็น

อนัดบั  ของประเทศเยอรมนีตงัอยูร่ิมฝังแม่นําไมน์ เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท์ีสาํคญั

ของเยอรมนี เป็นทีตังของตลาดหลักทรัพยแ์ฟรงก์เฟิร์ต และธนาคารกลางยุโรป นําท่านสู่ จัตุรัส

โรเมอร ์(ROEMERBERG SQUARE) จตุัรัสใจกลางเมืองแฟรงก์เฟิร์ตทีมีความสวยงามและคงความ

งดงามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที 14-15 นําท่านเดินชม ศาลาว่าการเมือง (FRANKFURT 

CITY HALL) มหาวิหารแฟรงกเ์ฟิรต์ (FRANKFURT CATHEDRAL) หรืออกีชอืนึงคือ มหาวิหารเซนต์

บารโ์ธโลมิว (SAINT BARTHOLOMEW) เป็นวิหารในคริสต์ศาสนาโรมนัคาทอลิก ซึงเป็นโบสถ์เก่าแก่

ตงัอยูใ่จกลางเมืองแฟรงเฟิรต์ ในอดีตมหาวิหารอนัเก่าแก่แห่งนีเคยใชเ้ป็นทีประกอบพิธี “ราชาภิเษก

ของจกัรพรรดิโรมนั” นาํพุแหง่ความยุติธรรม ซึงมีประติมากรรมรูปปันเทพธิดาทีมือขา้งซา้ยถือตรา

ชงัและมือขา้งขวาถือดาบอยูก่ลางนําพุ โรงอุปรากรเก่า (OLD OPERA HOUSE) โรงละครขนาดใหญ่ที

เก่าแก่ มีประวติัความเป็นมายาวนาน ในช่วงสงครามโลกครงัทีสองอาคารแห่งนีไดร้บัความเสียหาย 

ต่อมาไดม้ีการบูรณะซ่อมแซมภายนอก ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์กอร ์St.Goar 

(118 Km.) เมืองทีสวยงาม ตงัอยูแ่ถบลุ่มแม่นําไรน์  
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11.30  นําท่าน ล่องเรือเทียวชมแม่นําไรน์ สู่เมือง บอปพารต์ เมืองท่องเทียวทีสําคัญทีมีเอกลักษณ์

ทางดา้นประวติัศาสตร์และทางดา้นจิตใจของชาวเยอรมนั เมืองแห่งนีเป็นศูนย์กลางการผลิตไวน์ที

ใหญ่ทีสุดในลุ่มแม่นําไรน์ตอนกลาง ล่องเรือจุดทีงดงามทีสุด มีลาํนําแคบและคดเคียวไปมาในหุบเขา 

สองฟากฝังทีเต็มไปดว้ยปราสาทโบราณมากมาย ความเขียวขจีของขุนเขาอนัสวยงาม และไหล่เขาที

ปลูกไร่องุ่นเขียวขจีตลอดลาํนํา กบับรรยากาศสุดแสนโรแมนติคเพลิดเพลิน เหมือนอยู่ในเทพนิยาย 

(ใชเ้วลาล่องเรือ .  ชม.)  
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เทยีง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมนั (มือ ) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (121 Km.) เมืองสําคญัริมแม่นําไรน์ และเป็นเมืองใหญ่

อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทังยงัเป็นแหล่ง

ผลิตนําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชือ นําท่าน เทียวชมเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรือง

อาํนาจ นําท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) หนึงในมหาวิหารทีมีความสูง

ทีสุดในโลก ซึงเริมก่อสรา้งมาตังแต่ปี 1248 แต่มีเหตุทําใหต้อ้งหยุดพกัการก่อสรา้งไปบา้งส่งผลให้

ตอ้งใชเ้วลาสรา้งกวา่หกรอ้ยปีจึงเสร็จสมบูรณ ์ทังนีจึงแลว้เสร็จในปี 1880 เป็นศาสนสถานของคริสต์

ศาสนาโรมนัคาทอลิก นับเป็นวิหารทีใหญ่และสูงทีสุดในโลกในสมยันัน ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบ

โกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงค์เพืออุทิศให้

นักบุญปีเตอร์และพระแม่มาเรีย  อิสระใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศของเมืองโคโลญ เลือกซือสินคา้

พืนเมือง หากท่านเป็นแฟนพนัธุ์แทเ้บียร์เยอรมนัแลว้ละก็ ไม่ควรพลาดทีจะลิมลองเบียร ์“เคลินซ”์ 

ของเมืองนี 
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ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองดุสเซนดอฟล ์Dusseldorf (40 Km.) เมืองหลวงแห่ง 

North Rhine-Westphalia เป็นศูนยร์วมการคา้ และเมืองแฟชนัของเยอรมนั 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (มือ )  

 นาํท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรม Mercure Hotel Düsseldorf Sued หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY3 
ดุสเซนดอลฟ์ – หมู่บา้นกีรธู์น – อมัสเตอรด์มั- ล่องเรือหลงัคากระจก – สถาบนัเจียระไน 

เพชร ROYAL COSTOR DAIMOND-จตัรุสัดมัสแควร ์                             เชา้,กลางวนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ )  

นําท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์สู่ หมู่บ ้านกีธูร์น (GIETHOORN 

VILLAGE) (200 Km.) เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บา้นเล็กๆน่ารักทีไม่มีถนนแมแ้ต่สายเดียวใน

หมู่บา้น เป็นหมู่บา้น UNSEEN ของเนเธอร์แลนด์ นําท่าน ล่องเรือชมหมู่บา้นกีรธ์ูน ท่านจะได้

เพลิดเพลินกบับรรยากาศของเวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด์ เอกลกัษณะของทีนีคือไม่มีถนนแมแ้ตส่ายเดียว

ในหมู่บา้น แต่จะมีลาํคลองลอ้มรอบและการคมนาคมทังหมดยงัใชก้ารสญัจรทางนํา โดยยานพาหนะ

หลักทีใชจ้ะเป็นเรือทังแบบเรือพายและเรือมีเครืองยนต์อิสระใหท้่านไดเ้ดินเทียวชมหมู่บา้นตาก

อากาศอนัเงียบสงบแห่งนี พรอ้มเกบ็ภาพความประทับใจ 

เทยีง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ )  
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เดินทางสู่ เมืองอมัสเตอรด์ัม Amsterdam (110 Km.) ใหท่้านชมวิวทิวทัศน์ทีสวยงามระหวา่งการ

เดินทาง ทอ้งทุ่งอนัเขียวขจี สลบักบัหมู่บา้นทางชนบท ตลอดสองขา้งทาง กรุงอมัสเตอรด์มั ตังอยู่

ริมฝังแม่นําอมัสเทล (Amstel) เริมก่อตงัประมาณคริสตศ์ตวรรษที 12 ปัจจุบนัเป็นเมือง ทีใหญ่ทีสุด

ของเนเธอรแ์ลนด ์มีประชากรในเขตตวัเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองทีมีคลองเล็ก

คลองน้อยตดัไปมาทวัเมืองอยา่งเป็นระเบียบกว่า 100 สาย นําท่าน ล่องเรือหลงัคากระจก Canal 

Cruise ชมสถานทีสาํคญัทีเรียงรายตามแนวคลอง รวมถึงเพลิดเพลินไปกบัการชมความสวยงามของ

อาคารบา้นเรือนในยุคทองของสถาปัตยกรรมดตัชที์ถูกจดัใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก 

พรอ้มคาํบรรยายเป็นภาษาไทย นําคณะเขา้ชม สถาบนัเจียระไนเพชร Coster 

Diamond อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอรแ์ลนดไ์ดร้ับการยกย่องวา่ดีทีสุดแห่งหนึงของ

โลก ชมขนัตอน การคดัเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผูช้าํนาญตลอดจนขนัตอนการเจียระไน

เพชรใหเ้ป็นอญัมณีทีมีค่าทีสุดสาํหรบัท่านทีตอ้งการเป็นเจา้ของอญัมณีลาํค่า เลือกซือตามชอบใจ

พรอ้มใบการนัตี Certificate จากสถาบนั นําคณะเดินทางเขา้สู่ จตัตรุสัดมั Dam Square จตุัรัสใหญ่

ใจกลางกรุงอมัสเตอร์ดัม ชม พระราชวงัหลวงอมัสเตอรด์ัม (Royal Palace of Amsterdam) แลนด์

มารค์สําคญัอีกแห่งของอมัสเตอร์ดมัพรอ้มเลือกซือของทีระลึกตามอธัยาศยั และติดกนัมีย่านหนึงที

ทาํใหเ้มืองอมัสเตอรด์ัมพิเศษกวา่ทีไหนๆ คือ ยา่นโคมแดง  Red Light District ยา่นทีมีการขาย

บริการทางการเพศอยา่งถูกกฎหมาย โดดเด่นดว้ยไฟนีออนสีแดงทีเปิดทวัเต็มทอ้งถนน และสถานรืน

เริงทงัหลาย  
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อสิระชอปปิงที ถนนกาลเวอรส์ตราท (KALVERSTRAAT) ถนนชอปปิงสายสาํคญัของอมัสเตอร์ดมั

อยูต่ิดกบัจตุรสัดมัสแควร ์ซึงรายลอ้มไปดว้ยรา้นรวงของ BRAND NAME และสินคา้ของทีระลึกต่างๆ 

ใหท้่านไดเ้ลือกซือหาเป็นของขวญัของฝากอยา่งมากมาย 

คาํ  อิสระรบัประทานอาหารคาํ ณ ถนนคนเดินกรุงอมัสเตอรด์มั  
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นาํท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรม Corendon Village Hotel Amsterdam หรือเทยีบเท่า (4ดาว) 

 

DAY4 
เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ – ศาลโลก – ชมเมืองเฮค - บรสัเซล - อโตเมียม  

มาเนนคินพสิ - กรองปราซ                                                            เชา้,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ ) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ Lisse (20Km.) หนึงในเมืองท่องเทียวสําคญัในฤดูใบไมผ้ลิ เนืองจาก

เป็นทีตังของสวนเคอเค่นฮอฟ สถานทีจดังานเทศกาลดอกทิวลิป และ ดอกไมสี้สันสดใน ซึงจะจัด

เพียงปีละครังเท่า นัน นําท่านเข้าชมเทศกาลดอกไม้ระดับโลก ณ สวนเคอเคนฮอฟ 

(Keukenhof) เป็นสวนดอกไมส้าํคญัของเนเธอรแ์ลนด์ และเป็นหนึงในสวนดอกไมที้ใหญ่ทีสุดในโลก 

ดว้ยเนือทีกว่า 200 ไร่ ตังอยู่ใน เมืองลิซเซ่ (Lisse) แควน้เซา้ท์ฮอลแลนด์ (South Holland) ซึง

ความพิเศษของสวนดอกไม้แห่งนีคือ นอกจากจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ดอกทิวลิป ทีสําคัญของ

เนเธอร์แลนด์แล้ว ยังเป็นสวนทีเปิดให้เข้าชมเฉพาะฤดูใบไม้ผลิ ตังแต่ปลายเดือนมีนาคม-

พฤษภาคมของทุกปี ภายในสวนนันมีดอกทิวลิปกว่า 800 สายพนัธุ์ แต่ละสายพนัธุ์ต่างมีเอกลกัษณ์

และสีสนัเฉพาะตัว ทีแมจ้ะมีความคลา้ยคลึงกันอยู่บา้ง แต่ก็มีลกัษณะเด่นทีแตกต่างกนัออกไป เมือ

เขา้สู่ฤดูใบไมผ้ลิ ดอกทิวลิปเหล่านีก็จะพากันเบ่งบาน ระเบิดสีสันออกมาทัวทังสวนไปพรอ้มๆ กับ

ดอกไม้ชนิดอืนๆ เช่น ดอกลิลลี  ดอกแดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ดอกไฮยาซินธ์ ดอก

ซากุระ และ ดอกกลว้ยไม ้อีกหลากหลายสายพนัธุ ์ 
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ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก The Hage (40 km.) เมืองทีเปรียบเสมือนศูนยก์ลางการ

ปกครอง และ การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ เมืองใหญ่เป็นอนัดบั  ของ

เนเธอรแ์ลนด ์รองจากกรุงอมัสเตอรด์ัมและรอตเตอรด์ัม ปัจจุบนักรุงเฮก เป็นทีตังของรฐับาลดตัช ์

อาคารรฐัสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรฐั รวมไปถึงเป็นเมืองทีประทบัของพระราชินีแห่งเนเธอรแ์ลนด์

อีกดว้ย นําท่านถ่ายรูปกบั ศาลโลก หรือพระราชวงัแหง่สนัติภาพ (PEACE PALACE) เป็นทีเก็บ

รกัษากฎหมายระหวา่งประเทศ ทีตงักองบญัชาการของศาลยุติธรรมระหวา่งประเทศ ศาล

อนุญาโตตุลาการถาวร และเนติบณัฑิตยสถานแห่งกรุงเฮกและหอสมุดอนัลําค่า 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 นําท่านเดินเล่นถ่ายรูปทียา่น Old Town ของกรุงเฮก เมืองเก่ามีอายุหลายรอ้ยปีและมีอาคารเก่าๆ 

มากมาย ทีนีคุณจะพบถนนคนเดิน แหล่งชอ้ปปิงมากมาย โบสถเ์ก่าแก่ รา้นคา้ทีไม่ธรรมดา และ

จตุัรสัทีมีชีวิตชีวาพรอ้มรูปปัน รวมถึงยงัเป็นทีตงัของอาคารรฐัสภาอีกดว้ย 

เทยีง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ถนนคนเดิน กรุงเฮก 

 จากนันนําท่านเดินทางสู่ กรุงบรสัเซลส ์(BRUSSELS) (170 Km.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม 

และยงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทงัยงัเป็นศูนยบ์ญัชาการกลางของ

องคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ นอกจากนีบรสัเซลสย์งัเป็นทีตังของนาโต (NATO) อีก
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ดว้ย ทําใหห้ลายประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ 

สถานทูตประจําสหภาพยุโรป และสถานทูตประจํานาโต นําท่าน ชมเมืองบรัสเซลส ์ถ่ายรูปกับ

อะตอมเมียม (THE ATOMIUM) ซึงเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึงเป็นสัญลักษณ์จากการ

รวมตัว ครังแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมือปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าๆ

สถาปัตยกรรมทีผสมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค นําท่านถ่ายรูปดา้นหน้า พระราชวังที

ประทับของกษัตริยแ์ห่งเบลเยียม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถ่ายภาพกับ แมนาคิน 

พิส (MANNEKEN PIS) อนุสาวรียห์นูน้อยยืนฉี ซึงเป็นสญัลกัษณข์องเมือง ถ่ายภาพกบั จตัรุสักร็องด ์

ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซึงเป็นจตุัรัสทีสวยทีสุดในทวีปยุโรปรอบจตัุรัสเป็นอาคาร

โบราณน่าสนใจทังสิน 

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภต้ตาคาร (มือ ) 

นาํท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรม Hotel Pullman Brussels Centre Midi หรือเทยีบเท่า (4ดาว)   

DAY5 
เกนท ์– ปราสาทท่านเคาท ์– มหาวิหารเมืองเกนท ์บรูจส ์– โบสถพ์ระโลหติศกัดิสิทธิ

บรสัเซล                                                                                           เชา้,เย็น                                                         

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ ) 

  นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท ์(GHENT) (50 Km.) เมืองทีใหญ่ทีสุดและมงัคังทีสุดในยุโรปเหนือ 

ถนนหนทางทังเมืองปูดว้ยหินแบบโบราณ ในสมยัยุคกลาง เมืองเกนทไ์ดช้ือว่าเป็นนครทีสวยงามเป็น

รองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียวเท่านัน ชมภายนอกของ ปราสาทท่านเคานท์ (CASTLE OF THE 

COUNTS) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ทีถูกสรา้งขึนเมือปี ค.ศ.1180 เพือแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุค

สมัยของ PHILIP OF ALSACE และถึงแม้ว่าเบลเยียมจะผ่านการรบและสงครามมามากมายแต่

ปราสาทท่านเคานท์ยังคงความงดงามผ่านกาลเวลา และเป็นแหล่งท่องเทียวทีน่าสนใจของเมือง

เกนท์   
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จากนันนําท่านชม มหาวิหารเมืองเกนท์ (ST.BAVO’S CATHEDRAL) เป็นโบสถ์สไตล์กอธิคที

สวยงามทีสุดแห่งหนึง นําท่านชม หอระฆงัประจาํเมือง (THE BELFRY) ทีสูงตระหง่านถึง 91 เมตร 

เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้า เพลิดเพลินกบับรรยากาศของเขตเมืองเก่าทีสวยงามทุกมุมมอง 

เทยีง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่  บรูจส ์(Bruges หรือ Brugge) (50Km.)  ทีไดช้อืวา่เป็นเมืองทีสวยทีสุดเมืองหนึง

ของยุโรป ในอดีตบรูจสเ์คยเป็นเมืองท่าทีสาํคญัของเบลเยียมเป็นเมืองหลวงของแควน้ Sest Flanders 

ในภูมิภาค Flemish ของ เบลเยียม ตังอยู่ในทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ศูนยก์ลางเมืองเก่า

นันไดร้ับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ้ไดร้ับการขนามนามว่า เวนิสแห่ง

ภาคเหนือ นําท่านเยียมชม ย่านใจกลางเมืองเก่า จตัุรสัมารก์ (THE MARKT) ซึงเป็นทีตังของตลาด

คา้ขายและทีจดังานต่างๆของเมือง รวมถึง จตุรสัเบิรก์ THE BURG ลานกวา้งหน้าบริเวณวงัเก่าสไตล์

กอธิคซึงกลายเป็นศาลาว่าการของเมืองในปัจจุบัน ผ่านชมหอประชุมสงฆแ์ละถ่ายภาพกบั หอระฆัง

ประจาํเมือง (THE BELFRY) ทีถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์ มีความสูงถึง 83 เมตร และบันได 

366 ขนัเพือขึนสู่ยอดของหอระฆงั   จากนันนําท่านเยียมชม โบสถพ์ระโลหิตศักดิสิทธิ (BASILICA 

OF THE  HOLY BLOOD) เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิก สรา้งขึนในสมัยศตวรรษที 12 ตังอยู่ใจกลางเมือ

งบรูจส ์เป็นทีเก็บพระโลหิตศกัดิสิทธิของพระเยซู นําท่านเขา้ชมความงดงามและเก่าแกข่องโบสถ์   

ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงบรสัเซล  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (มือ )  

         นาํท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรม Hotel Pullman Brussels Centre Midi หรือเทยีบเท่า (4ดาว)   

DAY6 บรสัเซล - พระราชวังแวรซ์าย - ปารีส                                        เชา้,กลางวนั,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ ) 

นําคณะเดินทางผ่านพรมแดนเขา้สู่ ประเทศฝรงัเศส นําท่านเดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส ์ 

(ระยะทางประมาณ 320 Km.)  

เทยีง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ )  

บ่าย  นําท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวังแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) ทีไดช้ือว่างดงามวิจิตร

บรรจงทีสุดในยุโรป จนมีคาํกล่าววา่ “คราใดใครไดเ้ยือนแวรซ์ายส ์ครานันเขาไดเ้ห็นโลกอนัศิวิไลซ์ที

แทจ้ริงแลว้” พระราชวงัแวรซ์ายส์จดัหอ้งเป็น สัดส่วนอย่างสมพระเกียรติทีสุดและแต่ละหอ้งไดส้รา้ง

อย่างวิจิตรบรรจงใหค้วามสอดคล้องกับเหตุการณ์และ นามของห้องอย่างยิง ซึงสร้างขึนตาม

พระราชดําริของพระเจา้หลุยสท์ี 14 ชมพลบัพลาทีทอ้งพระโรง หอ้งพระบรรทมพระราชินี และหอ้ง

ต่างๆ ทีวิจิตรงดงามดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวัตถุ ลําค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายทีเป็น

ตน้แบบเฟอรนิ์เจอรห์ลุยสที์โด่งดังไปทวัโลก  
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จากนันนําท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส เมืองทีมีมนต์เสน่ห์อัน

เหลือลน้ติดอนัดบั1ใน10 ของโลกทีนักท่องเทียวอยากมาเยือนมากทีสุด  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (มือ )  

 นาํท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรม Mercure Orly Paris Rungis Hotel หรือเทียบเท่า (4ดาว)   

DAY7 
เทยีวชมเมืองปารีส พพิธิภณัฑลู์ฟวร ์หอไอเฟล ประตชูยัฝรงัเศส จตัตุรสัคองคอรด์ 

หา้งซามาริแตง                                                                      เชา้,กลางวัน,เย็น                                                     

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ ) 

 นําท่านเทียวชมมหานครปารีส เมืองหลวงทีสวยและโรแมนติกทีสุดแห่งหนึงของโลก เริมตน้จาก 

พระราชวังลูฟวร  ์ซึงปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะทีมี

ชือเสียงทีสุดใหญ่ทีสุดและเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึง ของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว ้

มากกว่า 40,000 ชิน รวมไปถึงผลงานชือกอ้งโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” และเป็นหนึงในฉาก

สําคญัของภาพยนตรช์ือดังระดับโลกอย่าง “รหสัลบัดาวินซี” (The Davinci Code)  นําท่านถ่ายรูปคู่

กับ พีระมิดแกว้ สัญลักษณ์ของลูฟวร์ ดา้นหน้าทางเขา้ของพิพิธัณฑ์ (ไม่รวมค่าเขา้ชม) นําท่าน

เดินทางไปยงั หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรงัเศส เป็นหอคอยโครงสรา้งเหล็กตังอยู่

บนช็องเดอมาร ์บริเวณแม่นําแซน ในกรุง ปารีส เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศฝรังเศสทีเป็นทีรูจ้กักัน

ทวัโลก  
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เทยีง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ )   

บ่าย  นําท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรงัเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจง้ขนาด

ใหญ่ ตังอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งนีเรียกได้ว่าเป็น

สถาปัตยกรรมสําคัญของเมืองทีอยู่ คู่ เมืองปารีส นําท่านชม จัตุรัสค็องคอร์ด (Place de la 

Concorde) เป็นสถานทีแห่งความทรงจาํทางประวติัศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสญัลักษณ์ของสงคราม

กลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรงัเศส นับเป็นสถานทีเทียวทีน่าสนใจอย่างยิงนอกเป็น

สถานทีสําคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรังเศส แล้วปัจจุบันเป็นทีตังของ เสาโอเบลิสก์ 

L’Obélisque ประติมากรรมอันลําค่าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรังเศส

ซึงถูก ส่งใหเ้ป็นของขวญัแก่พระเจา้ชาร์ลที 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือการทํามา

จากหินแกรนิตทรงเหลียม เล่าเรืองราวสมยัฟารโ์รห ์รามเสสที 2 ดว้ยตัวภาษาอียิปต์โบราณทีมีอายุ

กว่า 3,000 ปี จากนันอิสระใหท้่านไดเ้ต็มอิมกับการชอ้ปปิงที หา้ง La Samaritaine ไดเ้ปิดตัวอย่าง

เป็นทางการอีกครงัเมือวนัที 23 มิถุนายน 2021 และกลายเป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปต์สโตรแ์ห่ง

ใหม่ทีเน้นยําถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชัน อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 

600 แบรนด ์และมีนิทรรศการทีจะสลบัหมุนเวียนใหไ้ดช้มตลอด ความโดดเด่นของ La Samaritaine 

คือเสน่ห์ของอาคารแบบดังเดิม นันคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึงถือว่าเป็น

เอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี จนได้ถูกขึนทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง

ประวติัศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรงัเศส 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (มือ ) เมนูพิเศษ หอยเอสคารโ์ก 

นาํท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรม Mercure Orly Paris Rungis Hotel หรือเทียบเท่า (4ดาว)  

DAY8 ปารีส – ล่องเรือบาโตมูช – รา้นปลอดภาษีเบนลกัษ์ - ลาวัลยเ์ลยเ์อาทเ์ลท           เชา้                                              
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ ) 

นําท่าน ล่องเรือแม่นาํแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึงในผูใ้หบ้ริการเรือนําเทียวใน

แม่นําแซนยอดนิยมเจ้าหนึง ใชเ้วลาล่องประมาณ 1 ชัวโมง สองขา้งทางท่านจะไดผ่้านชมสถาน

สาํคญัๆทีแม่นําทอดผ่านอยา่งเช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑลู์ฟ สะพานอเล็กซานเดอรที์สาม ฯลฯ 

 

จากนันนําท่านชอปปิงสินคา้ปลอดภาษี ณ รา้นสินคา้ปลอดภาษี Benlux ทีมีสินคา้ใหท้่านเลือกสรร

มากมาย อาทิเช่น เครืองสําอาง นําหอม เครืองหนัง และเสือผา้ยีหอ้ดัง มีใหท้่านเลือกซืออย่างจุใจ 

อาทิเช่น อีฟ แซงค ์โลรองต ์คริสเตียน ดิออร ์ชาแนล จิออรจ์ิโอ อารม์านี เวอรช์าเซ่ ฯลฯ 

 นําท่านเดินทางสู่ ลาวลัเลเ่อาทเ์ลท็ (La Valley Village Outlet) 

เทยีง    อิสระรบัประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศยั ทีเอาทเ์ลท 

ใหท่้านอิสระชอปปิงที ลาวัลเล่เอาทเ์ล็ท (La Valley Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจําหน่ายสินคา้

แบรด์เนมชือดังต่างๆ ซึงเต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสือผา้ กระเป๋า รองเทา้

ตามแฟชัน เช่น Gucci, Burberry, Prada, Longchamp, Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, 

Saint Laurent, Dior ฯลฯ อีกทงัยงัมีรา้นอาหารและเครืองดืม คาเฟ่ มากมายใหล้องเลือกชิมอีกดว้ย

โดยจาํหน่ายในราคาถูกกว่าราคา ปกติอย่างน้อย 30 เปอรเ์ซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชนัพิเศษตาม

ฤดูกาลต่างๆทีอาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทําใหเ้ป็นสถานทีที ไดร้ับความนิยม

เป็นอย่างมากจากนักท่องเทียวทีชืนชอบการชอปปิง 

17.00 นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชารล์เดอโกล มีเวลาใหท้่านทําคืนภาษี ณ สนามบิน 

เจา้หน้าทีคอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีนังและโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

21.35 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โอมานแอร ์เทียวบินที WY132  

(บริการอาหารเครืองดืมบนเครือง)  

 

DAY9 สนามบินมัสกัต - สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ 
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06.40  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพือรอเปลียนเทียวบิน ใหท้่านพักผ่อนและเดินชอ้ปปิงใน

สนามบินทีมีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถินในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย  ชม.) 

08.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสายการบิน โอมานแอร ์เทียวบินที WY 815 

18.00 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  พรอ้มความประทบัใจไม่รูลื้ม 

***รายการท่องเทยีวอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม*** 

การยืนวซ่ีาในแตล่ะสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขนัตอนการยนืวซ่ีาไม่เหมือนกัน ทัง
แบบหมู่คณะและยืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือประกอบการ

ตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที 
 

อตัราค่าบริการนีรวม 

 . ค่าตวัเครืองบินชนัประหยดั (Economy Class)  

 2. ค่านาํหนักสัมภาระท่านละ  ใบ นาํหนักไม่เกิน  กิโลกรมั และถือขึนเครือง  กิโลกรัม เป็นไป

ตามทีสายการบินกาํหนด 

 . ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

 . ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเทียวตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถทีชาํนาญเสน้ทาง 

 . ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

 . ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ 

 . ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

 . ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าที) ค่าประกนั

อุบตัิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ , ,  บาทค่ารกัษาพยาบาลในกรณี

เกิดอุบตัิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ ,  บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม)์  

 9. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีไมร่วม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัทําหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสงัพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่านําหนักเกินจากทางสายการ

บินและมากกว่า 1ชิน, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ

ของมีค่าทีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมนํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรบัขึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม  

หมายเหต ุโรงแรมส่วนใหญ่ในประเทศยุโรปจะไม่มีพนักงานยกกระเป๋าคอยอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านซึง

ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินของท่านดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์และลกูคา้จา่ยค่าวีซ่าเองโดยตรงกบัตวัแทน

ของแต่ละสถานฑตู 
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 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเบลเยียมท่านละไม่เกิน ,  บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ท่านละไม่เกิน 

,  บาท ทงันีขึนอยู่กบัอตัราแลกเปลียน ณ วนัทียนื 

**ชาํระ ณ วันยนืวีซ่าเท่านัน ไม่จา่ยรวมในค่าทวัร*์** 

 

** กรณีทีลูกคา้ไม่สะดวกยืนวีซ่าในวันทบีริษัทไดท้าํคิวจองไวแ้ลว้นัน ลกูคา้อาจจะมีค่าใชจ้า่ยเพิมเติม

เป็นคิวพรีเมียม อีกท่านละ ,  บาท และในกรณีทีคิวพรีเมียมเต็มนนั ก็จะตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยสาํหรบั

คิวพรีเมียมพิเศษ(วนัหยดุ) อีกทา่นละ ,  บาท ** 

6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากประเทศไทย และค่าทิปไกดท์อ้งถิน  

 ยูโร ตอ่ ลกูคา้  ท่าน 

ขอ้มูลเพิมเติมเรืองตวัเครืองบนิและทีนงับนเครืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองทีนังพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตวัเครืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ

ใด  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตัวเครืองบิน ซึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –5,000 

บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตัวเครืองบินทําการออกแลว้แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามทีเกิดขึนจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนทีเหลือจากทางสายการบินใชเ้วลาประมาณ 

3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

. เนืองจากตวัเครืองบินของคณะเป็นตวักรุ๊ป ทําใหม้ีเงือนไขหลายอย่างจากสายการบิน การออกบตัรทีนังไม่

สามารถล็อคทีนังได ้ ซึงโดยปกติแลว้ตวักรุ๊ปจะไดที้นังในโซนเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั และจะออกเลขทีนัง

เรียงลาํดบัตามอกัษรตวัแรกของนามสกุลไล่ลําดบัไปตามแถวทีนังบนเครือง หลังจากสถานการณ์ Covid-

 ทีผ่านมา ทําใหส้ายการบินมีการปรับเปลียนนโยบายการจําหน่ายตัวเครืองบิน โดยมีการขายทีนัง

สําหรับลูกคา้ทีตอ้งการนังติดกัน หรือทีนังพิเศษอืนๆ ทังนี ทางบริษัทฯจะดูแลจัดการใหด้ีทีสุดเท่าทีจะ

เป็นไปได ้และลูกคา้อาจจะไม่สามารถสะสมไมล ์หรือใชส้ิทธิพิเศษอนืๆไดใ้นกรณีทีท่านเป็นสมาชิกของสาย

การบินนันๆ 

เงือนไขการใหบ้ริการ 

1. ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ ,000 บาท หลงัจากทาํการจองภายใน 3 วัน ทีนังจะยืนยนัเมือไดร้บัเงิน

มดัจาํแลว้เท่านัน  

2. ชาํระยอดส่วนทีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด 

ทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

3. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูที้เดินทาง ทีมีอายกุารใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน เพอืทาํการจองคิวยืนวี
ซ่าภายใน  วนันับจากวนัจอง  หากท่านไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ใหท้างบรษิัทตามกาํหนดเวลา ทาํ
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ใหท้างบรษิัทไม่สามารถจองคิววซี่าใหท้่านไดท้ันกาํหนดทีวีซ่าจะตอ้งออก ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธใิน
การคืนเงินค่ามัดจาํทัวร ์และขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัติ  

4. เมือไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที  
5. หากท่านทีตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าที 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายทีเกิดขึน 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชวัโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวั

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรจ์ึง

มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทังหมด 
ขอ้มูลเบอืงตน้ในการยืนวีซ่า 

1. การพิจารณาออกวีซ่าใหผ่้านหรือไม่ใหผ่้านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน บริษัทฯ เป็นเพียงแค่

ตัวแทนอํานวยความสะดวกในขนัตอนการยืนวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทาง

สถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพรอ้มสมบูรณ์ขอ้มูลชัดเจน และมีความ

ประสงคที์จะเดินทางไปท่องเทียวยงัประเทศตามทีระบุเท่านัน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ ล่วงหน้าเพือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการ

พิจารณาวีซ่าทีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมตัิวีซ่าได ้

3. สําหรับผู ้เดินทางทีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน

ประเทศทีตนพาํนักหรือศึกษาอยูเ่ท่านัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ตาํกว่า 6 เดือน โดยนับวนัเริมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตาํ

กว่า 6 เดือน ผู ้เดินทางตอ้งไปยืนคํารอ้งขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ

เดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เนืองจาก ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง

ในการยืนคํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง สําหรับติดวีซ่าไม่ตํากว่า 3 

หน้า 

5. ท่านทีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางนันๆ และ พาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 

หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขนึไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายตามจริงทีเกิดขึน 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทางเก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 25,000 บาท  

4. แจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่าใชจ้่ายทงัหมด  
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5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใชจ้่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจํานวนทีบริษัทฯกําหนดไว ้(25 ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้

เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัท ตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการ

เลือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทังนี ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตวั และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทัวรห์รือมดัจาํ

มาแลว้ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวีซ่า / ค่ามดัจําตัว

เครืองบิน หรือค่าตวัเครืองบิน (กรณีออก ตวัเครืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีทีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบ

ตามจาํนวน ค่ามดัจาํโรงแรมทีพกั หรือค่าโรงแรมทีพกั (กรณีทีไดช้าํระค่าโรงแรมไปแลว้เต็มจาํนวน) 

 8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าทัวร์

ทงัหมด 

 9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าที ไม่ว่าเหตุผล

ใดก็  ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าทวัรท์งัหมด 

ในวนัยนืวีซ่าหนังสือเดินทางตอ้งนาํส่งเขา้สถานทตู และระหว่างรอผลอนุมตัิวีซ่า  

ไม่สามารถดึงหนังสือเดนิทางออกมาได ้

 

ขอวีซ่าเชงเกน้ (เบลเยยีม) ยืนวีซ่าเดียวแสดงตนทีศูนยร์บัยนืวีซ่าTLS อาคารสาธรซิตี 

ใชเ้วลาอนุมตัิวีซ่านับจากวันยืนประมาณ -30 วนัทาํการขึนอยูก่บัดุลพินิจทางสถานทูต 

 

 

 

เอกสารเบอืงตน้ทใีชใ้นการยนืวีซ่า 

 หนังสือเดินทาง (ตวัจริง,และเล่มเก่าแนบไปดว้ย) ทีเหลืออายุใชง้านไม่ตาํกว่า  เดือน และมีหน้า

หนังสือเดินทางวา่งอย่างน้อย  หน้า  

 รูปถ่ายสีฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน ขนาด .  x 4.5 ซม. จาํนวน  รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน  เดือน) 

หน้าตรงไม่สวมแว่นตาไม่ยมิ เห็นฟัน  

 สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ  ชุด / สาํเนาสูติบตัร  ชุด (กรณีอายุตาํ กวา่ 

 ปี ) 

 สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย) / สาํเนาใบเปลียน

ชือ-สกุล อยา่งละ  ชุด (ถา้ม)ี 

 หลกัฐานการไดร้บัวคัซีนครบ  เข็ม (ในหมอพรอ้มตอ้งมีภาษาองักฤษควบคูด่ว้ย) 

 หนังสือแสดงการเคลือนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง) ของบญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั  

เดือน โดยตอ้งมีเลขทีบญัชีระบุอยูทุ่กหน้า (สถานทตูพิจารณาบญัชีออมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ใน
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กรณีทียอดเงินในบญัชีชือออมทรพัย ์ไม่ถึง  หลกัสามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํ

เพิมเติมในการยืนได)้ ( สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนั) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายใหก้นัได)้ *** 

กรณีเด็กอายุตาํ กวา่  ปีบริบูรณ ์หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา/มารดาคนใดคนหนึงหรือบิดา

มารดาไม่ไดเ้ดินทางทังสองคนตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบดิา และ มารดา 

ซึงจดหมายตอ้งออกโดยทีวา่ การอาํเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

 หลกัฐานแสดงสถานการณท์ํางาน  ชุด 

*** กรณีคา้ขาย : หลกัฐานทางการคา้เช่น สาํเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที

มีชือผูเ้ดินทาง หรือ 

สาํเนาใบเสียภาษีรา้นคา้ (ภพ. )อายุยอ้นหลงัไม่เกิน  เดือน (นับจากเดือนทีจะเดินทาง) 

*** กรณีพนักงานและผูถ้ือหุน้ : หนังสือรบัรองการทาํงาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง 

เงนิเดือน และวนัเริมงานพรอ้มสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั  เดือน อายุยอ้นหลงัไม่เกิน  เดือน (นับจากเดือนที

จะเดินทาง) 

*** กรณีขา้ราชการ: หนังสือรบัรองจากตน้สงักดั(ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงนิเดือนและ

วนัเริมงาน พรอ้มสลิปเงนิเดือนยอ้นหลงั  เดือน อายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน  เดือน (นับจากเดือนทีจะเดินทาง) 

       *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรบัรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตวัจริง) เป็น

ภาษาองักฤษจากสถาบนัทีศึกษาอยูอ่ายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน  เดือน (นับจากเดือนทีจะเดินทาง) 

 

*** กรณีทีสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณก์รุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทงัหมด  

ไปในวันนัดสมัภาษณด์ว้ย*** 

 

***สถานทตูอาจมีการขอเอกสารอยา่งอืนเพมิเติมตามดุลยพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหนั จึงขอ

ความกรุณาเตรียมเอกสารเพิมใหค้รบถว้น ตามทสีถานทูตขอ  

เพือความสะดวกในการพิจารณาอนุมตัิออกวีซ่าของสถานทูต *** 

 

****สาํคญัควรอ่าน**** 
 

 การพิจารณาออกวีซ่าใหผ่้านหรือไม่ใหผ่้านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน บริษัทฯ เป็นเพียงแค่

ตัวแทนอํานวยความสะดวกในขนัตอนการยืนวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทาง

สถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพรอ้มสมบูรณ์ขอ้มูลชัดเจน และมีความ

ประสงคที์จะเดินทางไปท่องเทียวยงัประเทศตามทีระบุเท่านัน 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็น

การถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้และ

หากตอ้งการขอยืนคาํรอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง 
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 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีทางบริษัท ฯ จะส่งเจา้หน้าทีไปอํานวยความ

สะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติม ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่าน

จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการแจง้สถานทูต

ยกเลิก 

วีซ่าของท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคที์จะเดินทางไปท่องเทียว

ยงัประเทศทีระบุเท่านัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยืนวซ่ีาปลอมหรือผิด

วตัถุประสงคใ์นการยืนขอวีซ่าท่องเทียว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิ โดยหกัค่าใชจ้่ายที

เกิดขึนจริงและคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดินทางภายใน 30วนั  

 เงนิค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าทางสถาน

ฑูตก็ไม่ไดค้ืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้ และหากท่านตอ้งการยืนคาํรอ้งใหม่ ก็ตอ้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ดว้ยตนเองทุกครงั 

 กรณียืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทัวรห์รือ

มดัจาํมาแลว้ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวีซ่า / ค่า

มดัจาํตวัเครืองบิน หรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออก ตัวเครืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีทีกรุ๊ปออก

เดินทางไม่ครบตามจาํนวน ค่ามดัจาํโรงแรม หรือค่าโรงแรม (กรณีทางบริษัทฯไดช้าํระค่าโรงแรมเต็ม

จาํนวน) 

 

กรุณาอ่านเงือนไข ก่อนการตดัสินใจจอง หลงัจากทีทา่นไดท้าํการจองและชาํระเงินแลว้ 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเงือนไขดงักล่าวในทุกกรณี 

 
 


