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Code: IP03-DEU+BEL+NLD+FRA-Classic-85WY-Sep-Dec-59-A220701 

 

ยโุรป คลาสสคิ 8 วัน 5 คนื (เยอรมัน-เบลเยีย่ม-เนเธอรแ์ลนด-์ฝร่ังเศส)  

โดย โอมานแอร ์(WY) 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร โรงแรมทีพ่กั 

เชา้ เทีย่ง เย็น 

1. 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิบาหเ์รน - สนามบนิแฟ

รงคเ์ฟิรต์ (บรกิารอาหารค า่และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

  

  ✈ ✈ 

2.  

(บรกิารอาหารเชา้และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  แฟรงค์

เฟิรต์ - เซนตก์อล ์ลอ่งเรอื - บอปพารต์ - โคโลญ - ดสุ

เซนดอลฟ์  ขาหมเูยอรมนั      

✈   
Mercure Duesseldorf 

หรอืเทยีบเทา่ 

3. 
ดสุเซนดอลฟ์ - หมูบ่า้นกงัหนัซานส ์สคันส ์- จัต

ตรัุสดัมส ์- อมัสเตอรด์มั             
   

Corendon Village 

หรอืเทยีบเทา่ 

4. 

อมัสเตอรด์ัม ลอ่งเรอืหลังคากระจก-สถาบนัเจยีระไน

เพชร 

บรัสเซล - อโตเมยีม - มาเนนคนิพสิ - กรองปราซ                            

   
Ramada Brussels 

หรอืเทยีบเทา่ 

5. 
เกนต ์ - ปราสาททา่นเคาท์ - บรจูส์   

โบสถพ์ระโลหติศักดิส์ทิธ ์- บรัสเซล 
   

Ramada Brussels 

หรอืเทยีบเทา่ 

6. 
บรัสเซล - พระราชวังแวรซ์าย - ปารสี                             

   
Mercure Velizy Paris 

หรอืเทยีบเทา่ 

7. 

เทีย่วชมเมอืงปารสี - พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์- หอไอเฟล - จัต

ตรัุสคองคอรด์-ลอ่งเรอืบาโตมชู-ประตชูยัฝร่ังเศส - รา้น

ปลอดภาษีเบนลกัซ ์- หา้งแกลอรีล่าฟาแยต หอยเอส

คารโ์ก  

 (บรกิารอาหารค า่และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)      

  ✈ ✈ 

8.  
สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)   
✈    

ยโุรปคลาสสคิ 4 ประเทศ 8 วนั 5 คนื    เยอรมนั เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 

เดนิทางโดยสายการบนิ โอมานแอร ์WY 

ก าหนดการ

เดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกักบัผูใ้หญ2่ทา่น ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

17-24 ก.ย. 65 59,988 56,988 7,000 

08-15 ต.ค. 65 59,988 56,988 7,000 

15-22 ต.ค. 65 59,988 56,988 7,000 

03-10 ธ.ค. 65 59,988 56,988 7,000 

10-17 ธ.ค. 65 59,988 56,988 7,000 
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24-31 ธ.ค. 65 59,988 56,988 7,000 

เสน้ทางการบนิ 
เวลาออกเดนิทาง-เวลาถงึ

ปลายทาง 
เทีย่วบนิ 

ระยะเวลาในการเดนิทาง 

โดยประมาณ 

สวุรรณภมูBิKK-มสักตัMCT 20.40-23.35 WY816 6ชัว่โมง 

มสักตัMCT-แฟรงคเ์ฟิรต์FRA 02.00-07.05 WY115 6ชัว่โมง 

ปารสีCDG-มสักตัMCT 21.35-06.40 WY132 6ชัว่โมง 

มสักตัMCT-สวุรรณภมูBิKK 08.50-18.00 WY815 6ชัว่โมง 

    

DAY1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินานาชาตมิสักตั – สนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์                                                   

 

17.30 คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู9 บรเิวณเคาเตอร ์T สายการบนิ Oman Air โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิท คอยตอ้นรับทา่นเพือ่อ านวยความสะดวก

ดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่งและโหลดสมัภาระในการเดนิทาง 

20.40 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Oman Air เทีย่วบนิที ่

WY816 สูส่นามบนินานาชาตมิสักตั(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 

23.35  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิสักตั เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ ใหท้า่น

พักผอ่นและเดนิชอ้ปป้ิงในสนามบนิทีม่รีา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย 

(เวลาทอ้งถิน่ในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.)  

02.00 ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิมอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ เทีย่วบนิ WY115  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

 

DAY2 แฟรงคเ์ฟิรต์ - เซนตก์อล ์- บอปพารต์ - โคโลญ - ดสุเซนดอลฟ์    อาหาร กลางวนั,เย็น                      

 

07.05 เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตแิฟรงคเ์ฟิรต์ประเทศเยอรมน ี (เวลา

ทอ้งถิน่ในยโุรปชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม.) น าทา่นผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย

แลว้แลว้  

น าทา่นเทีย่วชม เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ น าทา่นเดนิทางเขา้สู่

ตัว เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ

และพาณชิยท์ีส่ าคญัของเยอรมน ีรวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการ

ธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทีส่ าคัญของประเทศ  

น าเทีย่วชม จตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg)  เป็นจตัรัุสกลางใจเมอืง Frankfurt ทีม่คีวาม

สวยงาม เป็นจตัรัุสทีค่งความงามของสถาปัตยกรรมยคุศตวรรษที ่14-15 Römer เป็นชือ่เรยีกรวมๆ ของ
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อาคารหลายหลัง มอีาคารทีเ่ป็นศนูยก์ลางทีถ่กูหอ้มลอ้มดว้ยอาคารตา่งๆ ทีน่ีเ่ป็นยา่นการคา้ รา้นคา้ 

รา้นอาหาร และคาเฟ่ ทีร่วมตัวของผูค้น ความงามมสีไตลข์องอาคาร ชม ศาลาวา่การเมอืง

Frankfurt  city  hall ชมจัตรัุสมนี ้าพแุหง่ความยตุธิรรม เนือ่งจาก รปูปัน้กลางน ้าพนัุน้คอื

ประตมิากรรมเทพธดิาทีม่อืขา้งซา้ยถอืตราชัง่และมอืขา้งขวาถอืดาบสิง่กอ่สรา้งรอบดา้นจัตรัุสมสีสีนั

สดใสราวกบัหลดุออกมาจากโลกแหง่ความฝัน  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซนตก์อรS์t.Goar (118 Km.)เมอืงทีส่วยงาม ตัง้อยู่

แถบลุม่แมน่ ้าไรน ์  

11.30  น าทา่นลอ่งเรอืเทีย่วชมแมน่ า้ไรน ์สูเ่มอืง บอปพารต์ เมอืง

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัทีม่เีอกลกัษณ์ทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละ

ทางดา้นจติใจของชาวเยอรมนั เมอืงแหง่นีเ้ป็นศนูยก์ลางการ

ผลติไวนท์ีใ่หญท่ีส่ดุในลุม่แมน่ ้าไรนต์อนกลาง ลอ่งเรอืจดุที่

งดงามทีส่ดุ มลี าน ้าแคบและคดเคีย้วไปมาในหบุเขา สองฟากฝ่ัง

ทีเ่ต็มไปดว้ยปราสาทโบราณมากมาย ความเขยีวขจขีองขนุเขา

อนัสวยงาม และไหลเ่ขาทีป่ลกูไรอ่งุน่เขยีวขจตีลอดล าน ้า กบั

บรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิเพลดิเพลนิ เหมอืนอยูใ่นเทพนยิาย 

(ใชเ้วลาลอ่งเรอื 1.15 ชม.)  

12.45 เดนิทางถงึ เมอืงบอปพารต์ Boppard  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้1) ทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) (121 Km.) เมอืง

ส าคญัรมิแมน่ ้าไรน ์และเป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 4 ของประเทศ

เยอรมน ีศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยงั

เป็นแหลง่ผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชือ่ น าทา่น เทีย่ว

ชมเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมยัโรมนัเรอืงอ านาจ น าทา่นถา่ยรปูคู่

กบั มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) หนึง่ในมหาวหิารที่

มคีวามสงูทีส่ดุในโลก ซึง่เริม่กอ่สรา้งมาตัง้แตปี่ 1248 แตม่เีหตทุ าใหต้อ้งหยดุพกัการกอ่สรา้งไปบา้ง

สง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกวา่หกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบรูณ์ ทัง้นีจ้งึแลว้เสร็จในปี 1880 เป็นศาสนสถานของ

ครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญแ่ละสงูทีส่ดุในโลกในสมยันัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรม

แบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสงูถงึ 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จดุประสงคเ์พือ่อทุศิให ้

นักบญุปีเตอรแ์ละพระแมม่าเรยี ไดเ้วลาอนัสมควร  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดสุเซนดอฟล ์Dusseldorf (40 Km.) เมอืงหลวงแหง่ North Rhine-

Westphalia เป็นศนูยร์วมการคา้ และเมอืงแฟชัน่ของเยอรมนั 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ขาหมเูยอรมนั (มือ้2) ทอ้งถิน่ 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Mercure Hotel Düsseldorf Sued หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว) 
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DAY3 ดสุเซนดอลฟ์ - ซานส ์สคนัส ์- จตัตรุสัดมัส ์- อมัสเตอรด์มั            อาหาร เชา้,กลางวนั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้3) 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่“หมูบ่า้นกงัหนัลมซานส ์สคนัส”์ (240 

Km.) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่มกีารอนุรักษ์กงัหันลม และบา้นเรอืน

ดัง้เดมิของฮอลแลนด ์ทีน่ีเ่ป็นเหมอืนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ทีร่วมความ

เป็นฮอลแลนดห์ลายอยา่งเขา้ไวด้ว้ยกนั บา้นไมส้เีขยีวรมิน ้า สวน

เล็กๆหนา้บา้นสไตลฮ์อลแลนด ์กงัหัน ลมเกา่แก ่กงัหันลมสวยๆ 

แบบดัง้เดมิ ใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมบรรยากาศอนัสดชืน่บรสิทุธิ์

ทา่มกลางทุง่หญา้เขยีวขจ ีเลอืกซือ้เลอืกชมรองเทา้ไมแ้ละของทีร่ะลกึ

พืน้เมอืง   

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั Amsterdam (20 Km.) พรอ้มชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามระหวา่ง

การเดนิทาง ทอ้งทุง่อนัเขยีวขจ ีสลับกบัหมูบ่า้นทางชนบท ตลอดสองขา้งทาง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้4) จนี 

เทีย่วชมกรงุอมัสเตอรด์มั ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอมัสเทล (Amstel) เริม่กอ่ตัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่12 

ปัจจบุนัเป็นเมอืง ทีใ่หญท่ีส่ดุของเนเธอรแ์ลนด ์มปีระชากรในเขตตวัเมอืงประมาณ 742,000 คนชม

สภาพเมอืงทีม่คีลองเล็กคลองนอ้ยตดัไปมาทัว่เมอืงอยา่งเป็นระเบยีบกวา่ 100 สาย  

น าคณะเดนิทางเขา้สู ่จตัตรุสัดมั Dam Square จัตรัุสใหญใ่จกลางกรงุอมัสเตอรด์มั ชม พระราชวงั

หลวงอมัสเตอรด์มั (Royal Palace of Amsterdam) แลนดม์ารค์ส าคญัอกีแหง่ของอมัสเตอรด์ัม

พรอ้มเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย และตดิกนัมยีา่นหนึง่ทีท่ าใหเ้มอืงอมัสเตอรด์ัมพเิศษกวา่ทีไ่หนๆ 

คอื ยา่นโคมแดง  Red Light District ยา่นทีม่กีารขายบรกิารทางการเพศอยา่งถกูกฎหมาย โดดเดน่

ดว้ยไฟนอีอนสแีดงทีเ่ปิดทั่วเต็มทอ้งถนน และสถานรืน่เรงิทัง้หลาย อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนกาลเวอรส์ต

ราท (KALVERSTRAAT) ถนนชอ้ปป้ิงสายส าคญัของอมัสเตอรด์ัมอยูต่ดิกบัจตรัุสดัมสแควร ์ซึง่ราย

ลอ้มไปดว้ยรา้นรวงของ BRAND NAME และสนิคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาเป็นของขวญั

ของฝากอยา่งมากมาย  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม  

Corendon Village Hotel Amsterdam หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว) 

 

DAY4 
อมัสเตอรด์มั ลอ่งเรอืทอ้งกระจก - สถาบนัเจยีระไนเพชร ROYAL COSTOR DAIMOND 

บรสัเซล - อโตเมยีม - มาเนนคนิพสิ - กรองปราซ                 อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้5) 
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 น าทา่น ลอ่งเรอืหลงัคากระจก Canal Cruise ชมสถานที่

ส าคญัทีเ่รยีงรายตามแนวคลอง รวมถงึเพลดิเพลนิไปกบัการชม

ความสวยงามของอาคารบา้นเรอืนในยคุทองของสถาปัตยกรรม

ดัตชท์ีถ่กูจัดใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก พรอ้มค า

บรรยายเป็นภาษาไทย  

น าคณะเขา้ชม สถาบนัเจยีระไนเพชร Coster 

Diamond อตุสาหกรรมการเจยีระไนเพชรของเนเธอรแ์ลนดไ์ดรั้บ

การยกยอ่งวา่ดทีีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ชมขัน้ตอน การคดัเลอืกเพชรโดยละเอยีดจากวทิยากรผูช้ านาญ

ตลอดจนขัน้ตอนการเจยีระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีทีม่คีา่ทีส่ดุส าหรับทา่นทีต่อ้งการเป็นเจา้ของอญัมณีล ้า

คา่ เลอืกซือ้ตามชอบใจพรอ้มใบการันต ีCertificate จากสถาบนั Coster Daimond 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้6) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุบรสัเซลส ์(BRUSSELS) (200 Km.) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม 

และยงัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืงนานาชาตแิหง่สหภาพยโุรป อกีทัง้ยงัเป็นศนูยบ์ญัชาการกลางของ

องคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื นอกจากนีบ้รัสเซลสย์งัเป็นทีต่ัง้ของนาโต (NATO) อกี

ดว้ย ท าใหห้ลายประเทศมสีถานทตูในบรัสเซลสถ์งึ 3 แหง่ คอื สถานทตูปกตขิองแตล่ะประเทศ 

สถานทตูประจ าสหภาพยโุรป และสถานทตูประจ านาโต  

น าทา่น ชมเมอืงบรสัเซลส ์

ถา่ยรปูกบัอะตอมเมีย่ม (THE ATOMIUM) ซึง่เป็นประตมิากรรมรปูอะตอมมหมึา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์

จากการรวมตัว ครัง้แรกของกลุม่ประเทศยโุรปเมือ่ปี ค.ศ. 1959 ผา่นชมอาคารบา้นเรอืนในยคุเกา่ๆ

สถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหวา่งกอธคิ และนโีอกอธคิ  

น าทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ พระราชวงัทีป่ระทบัของกษตัรยิแ์หง่

เบลเยีย่ม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) 

ถา่ยภาพกบั แมนาคนิ พสิ (MANNEKEN PIS) อนุสาวรยี์

หนูนอ้ยยนืฉ่ี ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ถา่ยภาพกบั 

จตัรุสักร็องด ์ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) 

ซึง่เป็นจัตรัุสทีส่วยทีส่ดุในทวปียโุรปรอบจัตรัุสเป็นอาคาร

โบราณน่าสนใจทัง้สิน้ อสิระใหท้า่นเลอืกชมิอาหารพืน้เมอืงและ

ขนมหลากหลายชนดิและเลอืกซือ้สนิคา้บรเิวณถนนชอปป้ิง 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Ramada Brussels Woluwe  หรอื 

เทยีบเทา่ (4ดาว)   

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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DAY5 
เกนต ์- ปราสาททา่นเคาท ์- บรจูส ์- โบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธ ์- บรสัเซล 

                                                                                                อาหารเชา้,เย็น                                                              

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้7) 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกนท ์(GHENT) (50 Km.) เมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุและมัง่คั่งทีส่ดุในยโุรปเหนอื ถนนหนทางทัง้เมอืงปดูว้ยหนิ

แบบโบราณ ในสมยัยคุกลาง เมอืงเกนทไ์ดช้ือ่วา่เป็นนครที่

สวยงามเป็นรองกรงุปารสีเพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้  

ชมภายนอกของ ปราสาททา่นเคานท ์(CASTLE OF THE 

COUNTS) ป้อมปราสาทในยคุกลาง ทีถ่กูสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.

1180 เพือ่แสดงถงึความรุง่เรอืงในยคุสมยัของ PHILIP OF ALSACE 

และถงึแมว้า่เบลเยีย่มจะผา่นการรบและสงครามมามากมายแตป่ราสาททา่นเคานทย์งัคงความงดงามผา่น

กาลเวลา และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจของเมอืงเกนท ์ 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม มหาวหิารเมอืงเกนท ์(ST.BAVO’S CATHEDRAL) เป็นโบสถส์ไตลก์อธคิที่

สวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่  

น าทา่นชม หอระฆงัประจ าเมอืง (THE BELFRY) ทีส่งูตระหงา่นถงึ 91 เมตร เป็นจดุเดน่ของเสน้ขอบ

ฟ้า  

เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่ บรจูส ์(Bruges หรอื Brugge) (50Km.)  ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุเมอืง

หนึง่ ของยโุรป ในอดตีบรจูสเ์คยเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญของเบลเยีย่ม เป็นเมอืงหลวงของแควน้ Sest 

Flanders ในภมูภิาค Flemish ของเบลเยีย่มตัง้อยูใ่นทศิตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศ ศนูยก์ลาง

เมอืงเกา่นัน้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้ไดรั้บการขนามนามวา่ เวนสิแหง่

ภาคเหนอื  

น าทา่นเยีย่มชม ยา่นใจกลางเมอืงเกา่ จตัรุสัมารก์ (THE 

MARKT) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของตลาดคา้ขายและทีจั่ดงานตา่งๆของ

เมอืง รวมถงึ จตรุสัเบริก์ THE BURG ลานกวา้งหนา้บรเิวณวัง

เกา่สไตลก์อธคิซึง่กลายเป็นศาลาวา่การของเมอืงในปัจจบุนั ผา่น

ชมหอประชมุสงฆแ์ละถา่ยภาพกบั หอระฆงัประจ าเมอืง (THE 

BELFRY) ทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบรจูส ์มคีวามสงูถงึ 83 

เมตร และบนัได 366 ขัน้เพือ่ขึน้สูย่อดของหอระฆงั    

จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม โบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธิ ์(BASILICA 

OF THE  HOLY BLOOD) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลกิ สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่12 ตัง้อยูใ่จกลางเมอื

งบรจูส ์เป็นทีเ่ก็บพระโลหติศักดิส์ทิธิข์องพระเยซ ูน าทา่นเขา้ชมความงดงามและเกา่แกข่องโบสถ ์ 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้8) จนี  
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น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Ramada Brussels Woluwe  หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว)  

  

DAY6 บรสัเซล - พระราชวงัแวรซ์าย - ปารสี                                  อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้9) 

 น าคณะเดนิทางผา่นพรมแดนเขา้สูป่ระเทศฝร่ังเศส น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์(320 Km.)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้10) จนี 

บา่ย  น าท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) ทีไ่ดช้ือ่ว่างดงามวจิติร

บรรจงทีส่ดุในยุโรป จนมคี ากล่าวว่า “คราใดใครไดเ้ยอืนแวรซ์ายส ์ครานัน้เขาไดเ้ห็นโลกอันศวิไิลซท์ี่

แทจ้รงิแลว้”  พระราชวังแวรซ์ายสจั์ดหอ้งเป็น สัดส่วนอยา่งสมพระเกยีรตทิีส่ดุและแต่ละหอ้งไดส้รา้ง

อยา่งวจิติรบรรจงใหค้วามสอดคลอ้งกบัเหตกุารณ์และ นามของหอ้งอยา่งยิง่ ซ ึง่สรา้งขึน้ตามพระราชด าริ

ของพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ชมพลับพลาทีท่อ้งพระโรง หอ้งพระบรรทมพระราชนิี และหอ้งต่างๆ ทีว่จิติร

งดงามดว้ยภาพจติรกรรมฝาผนังศลิปวัตถุ ล ้าค่ารวมถงึเฟอรน์เิจอรม์ากมายทีเ่ป็นตน้แบบเฟอร์นเิจอร์

หลยุสท์ีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่มหานครปารสี เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้

ตดิอนัดับ1ใน10 ของโลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร(มือ้11) จนี 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม หรอืเทยีบเทา่ Mercure Paris Velizy Hotel  หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว)  

  

DAY7 
เทีย่วชมเมอืงปารสี พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์หอไอเฟล จตัตรุสัคองคอรด์ ลอ่งเรอืบาโตมชู 

ประตชูยัฝร ัง่เศส รา้นปลอดภาษเีบนลกัซ ์หา้งแกลอรีล่าฟาแยต     อาหารเชา้,กลางวนั                                                           

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้12) 

 น าทา่นเทีย่วชมมหานครปารสี เมอืงหลวงทีส่วยและโรแมนตกิ

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

เริม่ตน้จาก พระราชวงัลฟูวร ์ซ ึง่ปัจจบุนัคอื พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์

(Louvre Museum)พพิธิภณัฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ

ใหญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ ของโลก เก็บรวบรวมผลงาน

ศลิปะอนัทรงคณุคา่ไวม้ากกวา่ 40,000 ชิน้ รวมไปถงึผลงานชือ่

กอ้งโลกอยา่ง “ภาพวาดโมนาลซิา่” และเป็นหนึง่ในฉากส าคญัของภาพยนตรช์ือ่ดงัระดับโลกอยา่ง 

“รหัสลับดาวนิซ”ี (The Davinci Code)   

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั พรีะมดิแกว้ สญัลักษณ์ของลฟูวร ์ดา้นหนา้ทางเขา้ของพพิธิัณฑ ์(ไมร่วมคา่เขา้ชม)

 น าทา่นเดนิทางไปยงั หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนดม์ารค์แหง่ฝร่ังเศส เป็นหอคอยโครงสรา้งเหล็ก
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ตัง้อยูบ่นชอ็งเดอมาร ์บรเิวณแมน่ ้าแซน ในกรงุ ปารสี เป็นสญัลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศสทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนั

ทั่วโลก  

น าทา่นถา่ยรปู ประตชูยัฝร ัง่เศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจง้

ขนาดใหญ ่ตัง้อยูบ่นจัตรัุสชารล์เดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตชูยัแหง่นีเ้รยีกไดว้า่เป็น

สถาปัตยกรรมส าคญัของเมอืงทีอ่ยูคู่เ่มอืงปารสี  

น าทา่นถา่ยรปูกบั จตัรุสัค็องคอรด์ (Place de la Concorde) เป็นสถานทีแ่หง่ความทรงจ าทาง

ประวัตศิาสตรใ์นกรงุปารสี เป็นสญัลักษณ์ของสงครามกลางเมอืงและการปฏวิัตกิารปกครองของฝร่ังเศส 

นับเป็นสถานทีเ่ทีย่วทีน่่าสนใจอยา่งยิง่นอกเป็นสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรข์องประเทศฝร่ังเศส 

แลว้ปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้ของ เสาโอเบลสิกL์’Obélisque ประตมิากรรมอนัล ้าคา่สญัลกัษณ์แหง่มติรภาพ

ของประเทศอยีปิตแ์ละประเทศฝร่ังเศสซึง่ถกู สง่ใหเ้ป็นของขวัญแกพ่ระเจา้ชารล์ที ่10 ในปีค.ศ. 1829 

โดยความพเิศษของเสาคอืการท ามาจากหนิแกรนติทรงเหลีย่ม เลา่เรือ่งราวสมยัฟารโ์รห ์รามเสสที ่2 

ดว้ยตัวภาษาอยีปิตโ์บราณทีม่อีายกุวา่ 3,000 ปี 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ หอยเอสคารโ์ก (มือ้13)   

น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน บาโต มชู (Bateaux-Mouches) เป็นหนึง่ในผูใ้หบ้รกิารเรอืน าเทีย่วใน

แมน่ ้าแซนยอดนยิม เจา้หนึง่ ใชเ้วลาลอ่งประมาณ 1 ชัว่โมง ชม สถานทีส่ าคัญทีแ่มน่ ้าทอดผา่น

อยา่งเชน่ หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ฟู สะพานอเล็กซานเดอรท์ีส่ามฯลฯ  

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ รา้นสนิคา้ปลอดภาษ ีBenlux ทีม่สีนิคา้ใหท้า่นเลอืกสรร

มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งส าอาง น ้าหอม เครือ่งหนัง และเสือ้ผา้ยีห่อ้ดัง มใีห ้

ทา่นเลอืกซือ้อยา่งจใุจ อาทเิชน่ อฟี แซงค ์โลรองต ์ครสิเตยีน ดอิอร ์

ชาแนล จอิอรจ์โิอ อารม์านี ่เวอรช์าเซ ่ฯลฯ  

น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบั โรงอปุรากรปาแลการน์เีย ่(Palais 

Garnier) หรอื Paris Opera อยูต่รงใจกลางเมอืงปารสีสรา้งโดย 

ชารล์ การน์เีย ่ตามแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟบูาโรก ทีม่คีวามสวยงามมาก 

โดยเฉพาะการตกแตง่ทีว่จิติรงดงามภายในอาคาร  

น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries 

Lafayette) เป็นหา้งหรทูีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของปารสี 

ภายในอาคาร ทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ตัง้อยูบ่น ถนนโฮส

มานน ์(Boulevard Haussman) ในกรงุปารสี ใกลก้บัโรงโอเปรา่

การน์เิยร ์(Opera Ganier) เปิดใหบ้รกิาร ครัง้แรกในปี ค.ศ.

1912 เดมิทกีอ่นทีจ่ะมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ชัน้น าของโลก

อยา่งทกุวันนี ้ 

17.00 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิารล์เดอโกล มเีวลาใหท้า่นท าคนืภาษี ณ สนามบนิ 

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่งและโหลดสมัภาระในการเดนิทาง 

21.35 ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY132  
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(บรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

  

DAY8 สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

 

06.40  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิสักตั เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ ใหท้่านพักผ่อนและเดนิชอ้ปป้ิงในสนามบนิ

ทีม่รีา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิน่ในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.) 

08.50 ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY 815 

18.00 เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  พรอ้มความประทบัใจไมรู่ล้มื 

***รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม*** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั (Economy Class) และคา่น ้าหนักสมัภาระเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ

คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,500,000 บาทคา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิ 

ไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่ ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิและ

มากกวา่ 1ชิน้,  

ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมคี่าทีสู่ญหายในระหว่างการ

เดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋า และทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเบลเยีย่ม (คา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารโดยประมาณ 4,500บาท เด็กอาย ุ6-12 ปี 3,000 

บาท) 

อตัรานีไ้มร่วมคา่ใชจ้า่ยในกรณียืน่วซีา่เรง่ดว่น 

ลกูคา้จา่ยราคาจรงิกบัทางศนูยย์ืน่ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทอ านวยความสะดวกในการยืน่ พรอ้มใหค้ าแนะน า 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากประเทศไทย และคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (60 ยโูร หรอื 2,300 บาท) 



Page 11 of 13 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง  

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้แต่ท่านไมส่ามารถออกเดนิทางไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund คา่ธรรมเนยีมสว่นทีเ่หลอืจากทางสายการบนิใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้  

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3วัน

นับจากวันจองหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดย

อตัโนมตั ิ 

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี 

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 5. การยืน่วซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่ 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของ ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของ สถานทตูงา่ยขึน้  

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิท

ฯ ทราบ ลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจ

ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้

 3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย 

เนื่องจาก ประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง 

ตอ้งเหลอืวา่ง ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และ พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้ 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทางเก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 16,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 26,000 บาท  

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ 

ตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(25ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทาง 

ในคณะเดยีวกนับรษัิท ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น 

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน 

การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอื 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก ตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน 

 8. กรณีวซีา่ ผา่ นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯขอสงวนสทธิิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม 

ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
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11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


