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FLOWER BLOOMING 

เยอรมน ี– เนเธอรแ์ลนด ์– เบลเยยีม – ฝร ัง่เศส 

9 วนั 6 คนื โดยสายการบนิ Singapore Airlines (SQ)    
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กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น ทา่นละ พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

3 – 11 เมษายน 2566 89,900.- 12,900.- 

12 - 20 เมษายน 2566 95,900.- 12,900.- 

15 – 23 พฤษภาคม 2566 85,900.- 12,900.- 

29 พฤษภาคม – 6 มถินุายน 2566 89,900.- 12,900.- 

12 – 20 มถินุายน 2566 89,900.- 12,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

ราคาทัวรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 16 ยโูร/ทา่น/ทรปิ 

ราคาทัวรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิหัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย 27 ยโูร/ทา่น/ทรปิ 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ – สนามบนิสงิคโปร ์ ✈ ✈ ✈  

2 แฟรงกเ์ฟิรต์ –จัตรัุสโรเมอร ์– โคโลญ ✈   MERCURE KOLN WEST  

3 โคโลญ – ชอ้ปป้ิง Roermond Outlet – อมัสเตอรด์ัม  

- จัตรัุสดัมสแควร ์
   

NOVOTEL AMSTERDAM 

SCHIPHOL AIRPORT  

4 อมัสเตอรด์ัม – ลอ่งเรอืหลังคากระจก -  ลซิเซ ่– 

เทศกาลดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ – บรัสเซลส ์
   NH BRUSSELS LOUISE  

5 บรัสเซลส ์– อนุสรณ์อะโตเมีย่ม – เมเนเกน้พสี – เมอื

งบรจูจ ์– ลลิล ์
   MERCURE LILLE METROPOLE  

6 ลลิล ์– ปารสี – แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์    FOREST HILL MEUDON  

7 ปารสี – พระราชวังแวรซ์ายน ์-หอไอเฟล – ประตชูยั – 

ลอ่งเรอืแมน่ ้าแซนน ์
   FOREST HILL MEUDON 

8 ปารสี – สนามบนิ  ✈ ✈  

9 สนามบนิสงิคโปร ์- กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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วนัแรก กรงุเทพ – สงิคโปร ์

15.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบนิ 

สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ประต ู5 แถว K  พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

18.30 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปร ์ดว้ยเทีย่วบนิ SQ711 

21.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสงิคโปร ์รอเปลีย่นเครือ่ง 

23.55 น. ออกเดนิทางตอ่สูส่นามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ดว้ยเทีย่วบนิ SQ026 

วนัทีส่อง แฟรงกเ์ฟิรต์ –จตัรุสัโรเมอร ์– โคโลญ 

06.20 น. ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะ

เปลีย่นเป็น 6 ชัว๋โมงในวันที ่29 ตลุาคม 2565)  

น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณิชยท์ี่

ส าคัญของเยอรมน ีรวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทีส่ าคัญของประเทศ ผา่น

ชมสถานรีถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เมือ่

คราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลที ่5  

 

น าเทีย่วชมจตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื THE 

ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ซึง่อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของ

จัตรัุสโรเมอร ์น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยที ่Zeil Street เป็นยา่นการคา้ใจกลางเมอืงแฟรงค์

เฟิรต์ ทีม่อีาคารหรูหรา เด่นสะดุดตาดว้ยการออกแบบทันสมัยมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสนิคา้แบ

รนดด์ังทีเ่ป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่ว 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
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บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) เมอืงส าคัญรมิแม่น ้าไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่

อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่ง

ผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชือ่ น าเทีย่วชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมยัโรมนัเรอืงอ านาจ 

 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึง่เริม่กอ่สรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 

แต่มีเหตุท าใหต้อ้งหยุดพักการก่อสรา้งไปบา้งส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจงึเสร็จ

สมบูรณ์ ทั ้งนี้จ ึงแลว้เสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนา

โรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ 

เป็นหอคอยแฝดสงูถงึ 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเ์พือ่อุทศิใหนั้กบุญปี

เตอรแ์ละพระแมม่าร ี

ค ่า รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

ทีพ่กั นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั MERCURE KOLN WEST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม โคโลญ – ชอ้ปป้ิง Roermond Outlet – อมัสเตอรด์มั 

 - จตัรุสัดมัสแควร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่Designer Outlet Roermond ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม

มากมาย อาท ิเชน่  GUCCI, PRADA, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, SALVATOR 

FERRAGAMO, GUESS, SUPERDRY, NIKE, SKECHERS, DIESEL, AEMANI, 

CLARK,DESIGUAL, FRED PERRY, KIPLING, ERMENGILDO ZEGNA, TUMI, MICHAEL KORS, 

LEVI’S, MEXX MCM, FURLA ฯลฯ   

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รงุอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงแหง่แสงส ีและอสิรเสรภีาพ ของ

นักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลก น าท่านผ่านชมเมอืงทีม่ากมายไปดว้ยพพิธิภัณฑร์ะดับโลกต่างๆ มากมาย  

น าท่านเดนิเทีย่วชมและเลอืก ซือ้สนิคา้ทีบ่รเิวณจัตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของ

เมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพือ่ร าลกึถงึ ทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาว่า

การเมอืงทีห่ลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งทีจั่กรพรรดนิโปเลยีนแห่งฝร่ังเศส

เรอืงอ านาจ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOL AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – ลซิเซ ่ – เทศกาลดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ – 

บรสัเซลส ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมเมอืงอัมสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สัมผัสชวีติ

ความ เป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบา้นเรือนเก่าแก่อันงดงามสบืทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และ
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ทัศนยีภาพของบา้นเรอืนอนัสวยงามอยา่งมเีอกลักษณ์  

 

น าท่านเขา้ชมสถาบันสอนการเจยีระไนเพชร ทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก  ซึง่ท่านจะไดส้ัมผัสและเรยีนรู ้

พืน้ฐานในการดแูละการเจยีระไนเพชรในรปูแบบตา่งๆ พรอ้มกนันัน้ยงัไดม้ ีโอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ด

งามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสนิคา้อืน่ อย่างนาฬกิายีห่อ้ดังมากมาย อาท ิเช่น 

ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT,  CARTIER, 

BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชัน่อยา่ง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 

EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลซิเซ ่(Lisse) แควน้เซาทฮ์อลแลนด ์(South Holland)  

 

ชมเทศกาลดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ เชญิอสิระตาม

อธัยาศัยกับการชืน่ ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพันธุห์ลากสทีี ่ท่านจะชืน่ชอบและประทับใจ 

เพลดิเพลนิกบัหมูม่วลของดอกทวิลปิ หลากหลายสสีนัและไมด้อกนานาพันธุท์ีบ่านสะพร่ังอยูใ่นสวน

สวยและเรอืนกระจก เชน่ ไฮยาซนิธ ์จเิรเนยีม ลลิลี ่เป็นตน้ (เทศกาลสวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟจะ

เปิดทําการระหวา่ง 23 มนีาคมถงึ 14 พฤษภาคม 2566  สําหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางวนัที ่

15 พฤษภาคม , 29 พฤษภาคม และ 12 มถิุนายน จะปรบัโปรแกรมเป็นเทีย่วหมูบ่า้นกงัหนั

ลมซานสคนัสแ์ละหมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมัแทน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยยีม สถานที่ตัง้

ส านักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื หรอืนาโต ้

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 

ทีพ่กั นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั NH BRUSSELS LOUISE หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ บรสัเซลส ์– อนสุรณ์อะโตเมีย่ม – เมเนเกน้พสี – เมอืงบรจูจ ์– ลลิล ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ อนุสรณ์อะโตเมีย่ม (Atomium) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ในการ

จัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมือ่ปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลักษณะใส

เหมอืนครสิตัล โดยขนาดใหญก่วา่โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่  

 

จากนัน้เขา้สูจั่ตุรัสกลางเมอืงจตัรุสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ทีม่ชี ือ่เสยีงกล่าวขานกันว่า

สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป   ชมศาลาวา่การเมอืงและอาคารทีส่วยงามโดยรอบจัตรัุส  

 

น าท่านชมและถ่ายรูปกับเมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ

ก าลังยนืแอน่ตัวปัสสาวะอยา่งน่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตรแ์ละต านานพืน้เมอืงของชาวเบลเยีย่มซึง่มี

การเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เชน่ มเีด็กชายชือ่จูเลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิก าลังตดิ

ไฟ จงึปัสสาวะรดเพือ่ดับชนวน  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรูจจ ์(Brugge) เมอืงตอ้งมนต์เสน่ห์เมอืงมรดกโลก เมอืงเก่าแก่ที่

สวยงาม ซึง่มรีูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลเ์ฟลมชิบรูซทีเ่ป็นเอกลักษณ์ ประกอบไปดว้ยคูคลองเป็น

จ านวนมาก จนไดรั้บการขนานนามว่า "เวนิชแห่ง ยุโรปเหนือ" เป็นเมืองที่มีความส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรเ์ป็นอยา่งมาก   

 

น าทา่เยีย่มชมจัตรัุสกลางเมอืง ทีม่คีวามโดเดน่ขอหอระฆงัสงู 300 ฟตุ ของป้อมปราการประจ าเมอืง

อาย ุ700 ปี  อาคารศาลาวา่การเมอืง (City Hall) แสนสวยดว้ยสไตลโ์กธคิ บรเิวณโดยรอบจะ

เต็มไปดว้ยบรรยากาศยอ้นยคุไปสู่อดตีกาล เหมอืนเมือ่ครัง้ทีเ่มอืงสัมผัสบรรยากาศทีส่วยงามตาม

อธัยาศัย   

 

น าทา่นถา่ยรปูกบัโบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธิ ์(Basilica of the Holy Blood) ซึง่จะมกีารแห่พระ

ธาตุขึน้ทุกปีในวันทีพ่ระเยซเูสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค ์ หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางขา้มพรหมแดนเบล

เยี่ยม ฝร่ังเศสสู่เมืองลีลล์ (Lille) เมืองหลวงของแควน้นอร์ – ปาดกาแล ตั ้งอยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศฝร่ังเศส 
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เย็น รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั MERCURE LILLE METROPOLE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก ลลิล ์– ปารสี – แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดนิทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ 

ทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ กรงุปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่

ล ้ าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น 

วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รงุปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนัน้พาทา่นสมัผัสกบับรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอปปิงจากทั่วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่

ใจกลางกรุง ปารสีทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้

สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้

มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag 

Heuer เป็นตน้ 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั FOREST HILL MEUDON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์ - หอไอเฟล – ประตชูยั – ลอ่งเรอืแมนํ่า้แซนน ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงแวรซ์ายส ์เพือ่น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille  

Palace) อนัยิง่ใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระ

เจา้หลยุสท์ี ่14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครือ่ง

เรอืน  ซึง่เป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ า

พระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall 
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of Mirror) ทีม่ ีความยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระ

นารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี่ 14 แห่งฝร่ังเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งที่ใช ้

ส าหรับจัดงานเลีย้งและ เตน้ร าของพระนางมาร ีองัตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี ่16,  ชมหอ้ง

บรรทมพระราชนิทีีต่กแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโป 

เลยีนทีย่ ิง่ใหญ ่

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าท่านลอ่งเรอืแมนํ่า้แซน ไปตามแมน่ ้าแซน ทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝ่ังแมน่ ้านับว่าเป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่า

ประทับใจโดยเรอืจะล่องผ่านมหาวหิารนอเตรอดามแห่งปารสี (Notre-dame de Paris) อายกุว่า 

800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีง่ามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลีย่มและ

ยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสูงจากระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษก

สมรสระหว่างพระเจา้หลุยสท์ี ่16 กับพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์และยังเป็นจุดกโิลเมตรทีศู่นยข์อง

ประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย 

 น าเทีย่วชมความงดงามของมหานครปารสี ผ่านชมความสวยงามของแมน่ ้าแซนน์ทีต่ัดผ่านใจกลาง

กรงุปารสี ขา้มสะพานสู ่เกาะเดอ ลา ซเิต ้กลางแมน่ ้าแซน  

ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระ

นางมารอีงัตัวเนต ถกูตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิัตฝิร่ังเศส  

แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัส

คองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน  

 

นําชมและถา่ยรูปคูก่บัประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชยัชนะของ

จักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ  เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จ

ในปี ค.ศ.1836  

 

แลว้จากนัน้น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสงูตระหง่านคู่

นครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร่ 
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คํา่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้ 

ทีพ่กั นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั FOREST HILL MEUDON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปด ปารสี – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าการคนืภาษี (Tax Refund) และ

มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

10.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสารเทีย่วบนิที ่SQ335 

วนัทีเ่กา้ สนามบนิสงิคโปร ์- กรงุเทพฯ 

06.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

09.45 น.  ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิที ่SQ708 

11.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ   

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

FLOWER BLOOMING 

เยอรมน ี– เนเธอแลนด ์– เบลเยยีม – ฝร ัง่เศส 

9 วนั 6 คนื โดยสายการบนิ Singapore Airlines (SQ) 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 
พกัเดีย่ว 

3 – 11 เมษายน 2566 89,900.- 12,900.- 

12 - 20 เมษายน 2566 95,900.- 12,900.- 

15 – 23 พฤษภาคม 2566 85,900.- 12,900.- 

29 พฤษภาคม – 6 มถินุายน 2566 89,900.- 12,900.- 
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12 – 20 มถินุายน 2566 89,900.- 12,900.- 

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 16 ยโูร/ทา่น/ทรปิ 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย 27 ยโูร/ทา่น/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล*** 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ออกจากประเทศไทย (Update 1 มถินุายน 2565) 

ผูม้สีญัชาตไิทย 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน) 

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มลูตรงตามพาสปอรต์) หรอื เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบยีนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลเิคชนั “หมอพรอ้ม” หรอืวัคซนีพาสปอรต์ *เลม่สเีหลอืง* ที่

ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวคัซนี 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 31,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

***ในกรณีทีต่อ้งการใหบ้รษิทัยืน่วซีา่ให ้คา่วซีา่จะตอ้งชําระเขา้มาพรอ้มคา่มดัจํา*** 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

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

สะดวกใน  การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารรวม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงค ์อยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
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4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิ

กบัทางบรษิทัได ้**  

 -  เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 -  เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 25 ก.ก., คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร่ังเศสรวมคา่บรกิารยืน่วซีา่ (6,900-บาท)  

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถและไกดท์อ้งถิน่  (16 ยโูร/ตอ่ทา่น)  

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยโูร/ตอ่ทา่น) 

 

เงือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 45 วนักอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ําหนด 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ให ้

ทางบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ 

ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอื

เดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื 

แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา 

เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและ

รา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิ

เทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืตัวแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืตัวแทน

จ าหน่าย(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื มาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่

เป็นการแจง้ยกเลกิกบัทางบรษัิทอยา่งเป็นลายลักษณ์อกัษร (ทางบรษัิทไมข่อรับยกเลกิการจอง ผ่านทางโทรศัพทไ์มว่่า

กรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์ หรอื มาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิท อย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ท าเรือ่ง



Page 13 of 15 

 

 

 

ขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ

คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

 4.1 ยกเลกิ ไม่นอ้ยกว่า 45 วนัก่อนการเดนิทาง (ไม่นับวันเดนิทาง) คืนเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน หลังหัก 

ค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท + ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่การเตรยีมการน าเทีย่ว ทัง้หมด เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่ง 

คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 

 4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนักอ่นเดนิทาง (ไม่นับวันเดนิทาง) คนืเงนิรอ้ยละ 50 ของค่าทัวรท์ัง้หมด 

 หลังหัก คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่การเตรยีมการน าเทีย่ว ทัง้หมด เชน่ ค่า

มดัจ าตั๋วเครือ่ง คา่บรกิารแลนด ์ ตา่งประเทศ เป็นตน้” 

 4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 ** การจ่ายเงนิคนืแก่นักท่องเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ ึง่มกีารหักเงนิในบางสว่นนัน้ เนื่องจากทางบรษัิทมี

 คา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่การเตรยีมการจัดน าเทีย่วไปแลว้ เชน่ การมัดจ าทีน่ั่งบัตรโดยสารเครือ่งบนิ  การจอง

 ทีพ่ัก  และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

 4.4 การยกเลกิเดนิทางกับกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ

 บนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกับสายการบนิและค่ามัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะ

 ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดทีช่ าระแลว้ ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มเีหตใุหต้อ้งยกเลกิการเดนิทางทีบ่รษิทัไดโ้ฆษณาไว ้ ซึง่มใิชค่วามผดิของบรษิทัเอง  ทางบรษิทั

ยนิดคีนืเงนิคา่บรกิารตามทีลู่กคา้ไดชํ้าระมาแลว้หลงัจากหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ โดยตอ้งมรีะยะเวลาไม่

นอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วั

ทา่นเอง  ***  

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

 ระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 4.6 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

 คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เงือ่นไขในการยกเลกิ  

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง ไ ม่

ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(20ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่ น

ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

 2. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

 เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

 คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

 3. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

 มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋ว

 เครือ่งบนิหรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตาม

 จ านวน  
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 4. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คืนค่าทัวร์

 ทัง้หมด 

 5. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ 

 ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

 คู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกันและ

 บางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

       บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

       และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

 แตกตา่งกนั 

 

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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
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นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

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 ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


