
 
 
 
 
 
 
 

 
บินด ้วยสายการบิน OMAN AIR (WY) : ขึ�นเครื�องสนามบินส ุวรรณภูมิ (BKK) 

WY 816 BKK(สุวรรณภูมิ) – MCT(มสักตั) 20.40 – 23.35 

WY 115 MCT(มสักตั) – FRA(แฟรงก์เฟิร์ต) 02.00 – 07.05 

WY 132 CDG(ปารีส) – MCT(มสักตั) 21.35 – 06.40  

WY 815 MCT(มสักตั) – BKK(ส ุวรรณภูมิ) 08.50 – 18.00 
**โหลดกระเป๋าส ัมภาระโดยนํ�าหน ักไม่เกิน 30  ก.ก. (ไม่เกิน 2ชิ�น) และ ถือขึ�นเคร ื�องบินได ้นํ�าหน ักไม่เกิน J ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปล ี�ยนแปลงเล ็กน้อยขึ�นอยู่กบัสายการบิน** 

✔รหสัทวัร ์ ll   GSFRA02   >>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 



 

 

มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-��  
** หวัหน้าทวัร์,ไกด์และคนขบัรถ ฉีดวคัซีนครบแล้วก่อนรบักรุ๊ป �( วนั 
** รบัจองเฉพาะลูกค้าที.ฉีดวคัซีนครบแล้ว �( วนัก่อนเดนิทาง 
** รบัแค่กรุ๊ปละ 20 ท่านเท่านั 1น เท ี.ยวสบายใจ 
** ใช้รถบสัคนัใหญ่ (( ที.นั .ง นั .งสบาย ปลอดภยัเบาะเว้นเบาะ และทําความสะอาดและฆ่าเชื1อโรคทุกวนั 

 
DAY 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินมสัก ัต  (มีอาหารและเครื�องด ื�มบริการบนเครื�องบิน) 
17.30  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั 1น ( เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน  

OMAN AIR โดยมเีจ้าหน้าที.ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั 1นตอนการเช็คอิน 
และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื.อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

20.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ  กร ุงมัสก ัต  ประเทศโอมาน  โดยสายการบิน OMAN AIR 
เที.ยวบินที. WY816  ** มบีริการอาหารและเครื.องดื.มบริการ ** 

23.35  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กร ุงมสักตั ประเทศโอมาน (เพื.อแวะเปลี.ยนเครื.อง) 
 

DAY 2 สนามบินมสัก ัต (โอมาน) – แฟรงก์เฟิร ์ต (เยอรมนั) – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – โรเมอร์
เบิร ์ค – อน ุเสาวรีย ์สกลุเงินยูโร – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร ์ก – โคโลญ   (–/L/D) 

02.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกร ุงแฟรงก ์เฟิร ์ต ประเทศเยอรมนั  โดยสายการบิน OMAN AIR เที.ยวบินที. 
WY115  ** มบีริการอาหารและเครื.องดื.มบริการ ** 

07.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานกร ุงแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั หลังผ่านขั 1นตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง 
และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว เปลี.ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรบัอากาศ  

 จากนั 1นนําท่านออกเดินทางสู่ แฟรงก ์เฟิร ์ต (FRANKFURT) เมอืงที.ต ั 1งอยู่บนริมฝั.งแม่นํ1าไมน์ เป็นเมืองที.ม ี
ประว ัติต่อเนื.องอนัยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที.ซึ.งกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้เป็น
สถานที.ประกอบพธิีราชาภิเษกในปัจจุบัน นอกจากนี1แฟรงเฟิร์ตยงัเป็นเมืองศูนย์กลางของการคมนาคม
การค้าของเยอรมณีและเป็นเมอืงที.มคีวามรํ.ารวยมากที.สุดในสหภาพยุโรปอีกด้วย 

 นําท่านแวะชม มหาวิหารแฟรงก ์เฟิร ์ต (FRANKFURT CATHEDRAL) มหาวิหารศักดิ Eสทิธิ Eที.มขีนาดใหญ่
ที.สุดแห่งนครแฟรงก์เฟิร์ต ถูกสร้างขึ1นแบบโกธิคสไตล์ในช่วงศตวรรษที. �F ซึ.งในอดีตกาลมหาวิหารแห่งนี1
ยงัใช้เป็นสถานที.ในการเลือกตั 1งผู้ปกครองแคว้นแห่งโรมนัคริสตจกัร และเป็นสญัลกัษณ์แห่งศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวเยอรมนัต ั 1งแต่ศตวรรษที.�� เป็นต้นมา   



 นําท่านแวะถ่ายรูป ณ โรเมอร์เบิร ์ค (ROMERBERG) ซึ.งหมายถึงคําว่าโรมนัในภาษาเยอรมัน บ้านที.ซื1อ
โดยสภาเมอืงใน�(GH จากครอบครัวพ่อค้าเศรษฐี บ้านหลงักลางกลายเป็นศาลากลางจงัหวัดในเวลาต่อมา
และมีการเชื.อมต่อในภายหลังกับอาคารข้างเคียงรวมจํานวน � หลังเป็นย่านตลาดเก่าหรือComplex ของ
นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยในอดีต Complex แห่งนี1ถูกทําลายพนิาศย่อยยบัโดยระเบิดในช่วงยุคสงครามโลกครั1ง
ที.สอง แต่ได้ถูกฟื1นฟูให้กลบัมามสีภาพดีดั .งเดิม  

นําท่านถ่ายรูปกบั สญัลักษณ์เงนิยูโร ที.อยู่ด้านหน้าตึก ยูโรทาวเวอร์ จะมจุีดแลนด์มาร์กขนาดใหญ่เรียกว่า 
อนุเสาวร ีย์สกลุเงินยูโร (EURO MONUMENT) มลัีกษณะเป็นสญัลักษณ์ของสกุลเงินยูโรสนีํ1าเงิน และมี
ดาวสทีองล้อมรอบอยู่ ซึ.งเป็นจุดแลนด์มาร์กที.นักท่องเที.ยวนิยมมาเที.ยวชมและถ่ายรูปเป็นที.ระลึก  

 
 เดินทางสู่ เม ืองไฮเดลเบิร ์ก (HEIDELBERG) (ระยะทาง QR กม. ใช้เวลาเดินทาง � ชั .วโมง) เมอืงที.สุดแสน

โรแมนติกริมฝั .งแม่นํ1าเน็คคาร์ (Neckar River) อดีตเมอืงศูนย์กลางการศึกษาที.สําคญัของเยอรมัน และยัง
เป็นที.ตั 1งของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิร์ก ซึ.งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมนั 

เที�ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจีน  
 นําท่านถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG CASTLE) ที.สร้างขึ1นบนเชิงเขาเหนือแม่นํ1า
 เน็คคาร์ ซึ.งจากด้านบนปราสาทท่านยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองไฮเดลเบิร์กได้โดยรอบ โดยตัว
 ปราสาทสร้างจากหินทรายสแีดงซึ.งมอีายุเก่าแก่ กว่า �GG ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate)ที.สร้างขึ1น
 โดยคําสั .งของพระเจ้าเฟเดอริก ที.สร้างเพื.อเป็นของขวญัวนัเกิดแด่ พระมเหส ีอลิซาเบธ ซึ.งสร้างเสร็จภายใน
 คืนเดียว ชมถงัไวน์ที.ใหญ่และเก่าแก่ที.สุดในโลกอายุ �GG กว่าปี มคีวามจุถึง ddG,GGG ลิตร เดินทางสู่ ถนน
 ฮอลสตราสเซ (HAUPTSTRASSE) ถนนนี1เป็นถนนสายหลักของเมือง สถานที.ท่องเที.ยวของเมืองส่วน



 ใหญ่ก็ตั 1งอยู่ตามสองข้างทางของเมอืงให้ดูกนัไปเรื.อย ๆ แน่นอนว่าเมื.อเป็นถนนสายหลกั สองข้างทางก็ต้อง
 เต็มไปด้วยแหล่ง Shopping และของกิน 
 จากนั 1นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (COLOGNE) (ระยะเวลา 250 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.)   
 เมอืงสําคญัริมแม่นํ1าไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อนัดับ ( ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ 

 และอุตสาหกรรม ทั 1งยงัเป็นแหล่งผลิตนํ1าหอมออดิโคโลญ (Q�� อนัลือชื.อ นําเที.ยวชมตวัเมอืงโคโลญ เมอืง
 เก่าสมัยโรมันเรืองอํานาจ นําท่านชม มหาวิหารโคโลญ (COLOGNE CATHEDRAL) ซึ.งเริ.มก่อสร้างมา

 ต ั 1งแต่ปี �d(R แต่มเีหตุทําให้ต้องหยุดพกัการก่อสร้างไปบ้างส่งผลให้ต้องใช้เวลาสร้างกว่าหกร้อยปีจึงเส ร็จ
 สมบูรณ์ ทั 1งนี1จึงแล้วเสร็จในปี �RRG มหาวิหารโคโลญ เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก 
 นับเป็นวิหารที.ใหญ่และสูงที.สุดในโลกในสมยันั 1น ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 
 �HQ เมตร กว้าง Rk เมตรยาว�(( เมตร จุดประสงค์เพื.ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี    

ค ํ�า        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารพื�นเมือง เมนูขาหมูเยอรมนั  
พกัที�        HOTEL LEONARDO , COLOGNE AIRPORT  ระดบั 4 ดาวหร ือเท ียบเท่า 
 
DAY 3  ล ่องเรือเมืองกีธ ูร ์น – หมู่บ้านซานส์คนัส์ – อมัสเตอร์ดมั                (B/L/D) 
เช้า        บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ เม ืองก ีธ ูร์น (GIETHOORN) (ระยะทาง 260 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั .วโมง)  เป็นหมู่บ้าน

แห่งสายนํ1าอ ันแสนเงียบสงบ ต ั 1งอยู่ระหว่างเมืองซโวลเลอ (Zwolle) และสตีนวิก (Steenwijk) ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ โดยได้รบัฉายาว่าเป็นหมู่บ้านไร้ถนน เพราะผู้คนที.นี.จะสญัจรกันทางเรือ จึงมคูีคลองเล็ก ๆ 
ลดัเลาะอยู่รอบหมู่บ้าน บ้านทุกหลงัก็จะมเีรือเป็นพาหนะประจําครวัเรือนนั .นเอง บรรยากาศดี ไม่มมีลพิษ 
เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้บานสะพรั .ง บ้านเรือนก็คลาสสคิ ถูกออกแบบและตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์
ยุโรปตะวนัตก มสีะพานไม้เล็กๆ ทรงสวยกว่า 180 สะพาน ไว้เชื.อมระหว่างบ้านเรือนเข้าหากนั มพีพิธิภณัฑ์
จดัแสดงผลงานโบราณวตัถุมากมาย ซึ.งมปีระวัติความเป็นมาไม่ตํ.ากว่า 100 ปี เปิดให้นักท่องเที.ยวเข้าชม 
และยงัมร้ีานขายของที.ระลึก อาหารพื1นเมอืงอร่อยๆ ร้านกาแฟสุดชิคที.เสร์ิฟกาแฟหอมๆ จิบไปชมวิวไป ได้
ใช้ชีวิตสโลวไลฟ์ในวนัพกัผ่อนกับคนรัก เป็นการเติมพลงัได้ดีทีเดียวค่าผู้คนที.นี. ส่วนมากมอีาชีพเป็นชาวไร่ 
ฐานะค่อนข้างดี มฟีาร์มเป็นของตวัเอง บ้านแต่ละหลังถูกออกแบบให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวนัตกมคีวามโดด
เด่นสวยงาม ในช่วงฤดูใบไม้ผลิคาบเกี.ยวกบัฤดูร้อน ถือเป็นช่วงเวลาที.พคีที.สุดในการมาท่องเที.ยวหมู่บ้าน
แห่งนี1 เพราะจะได้ล่องเรือชื.นชมทศันียภาพอนัสวยงามภายในหมู่บ้าน 



 ไฮไลท์ของที.นี.ก็คือการล่องเรือไปตามแม่นํ1าลําคลองลัดเลาะไปตามบ้านเรือนอนัสงบทิวทศัน์ของสองฝั.ง
คลองต้มไม้สเีขยีวจดั ใบไม้ที.อยู่บนกิ.งก้านของต้นไม้ทําให้บรรยากาศรื.นรมย์ สบายตา บางช่วงมไีม้ดอกที.
กําลงับานสะพรั .ง และช่วงเวลาของฤดูใบไม้ผลิที.สวยงาม (รายการนี�รวมค ่าล่องเร ือเร ียบร ้อยแล้ว) 

 
เที�ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารพื�นเมือง 
  นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกงัหนัลมซานส์คนัส์ (ZAANSE SCHANS) ปัจจุบันเป็นพพิธิภณัฑ์เปิด ท่าน 
  สามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดชัต์ ที.ใช้กงัหนัลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั 1งแต่ 
  ศตวรรษที. �Q-�R โดยทําหน้าที.ผลิตนํ1ามนัจากดอกมสัตาร์ด กระดาษ งานไม้  นอกจากนี1ภายในหมู่บ้านแห่ง 
  นี1ยงัมพีพิธิภณัฑ์ที.น่าสนใจ อาทิ พพิธิภณัฑ์เบเกอรี.–ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื.องกาแฟและชา 

 
ค ํ�า        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจีน  
พกัที�        MERCURE WEST HOTEL , AMSTERDAM  ระดบั 4 ดาวหร ือเทียบเทา่ 
  



DAY 4  เที�ยวงาน KEUKENHOF 2023 –  ดมัสแควร์ – ล่องเร ือหลงัคากระจก      (B/L/D) 
เช้า        บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเข้าชมงานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2023 ซึ.งในช่วงระหว่างปลายเดือนมนีาคม – ต้นเดือน
พฤษภาคมของทุกปี และเปิดให้เข้าชมเพียงปีละหนึ.งครั1ง ภายในประกอบไปด้วยทิวลิปที.มีมากกว่า           
Q ล้านต้น มพี ื1นที.กว่า dGG ไร่ ออกดอกบานสะพรั .งอยู่ดูละลานตา ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อนัเก่าแก่ 
มีทางเดินอันร่มรื.น บ้างก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระนํ1 าและนํ1 าพุ ม ีศาลาจัดแสดง
กิจกรรมต่างๆ เกี.ยวกบัดอกไม้มากมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจีน  

นําท่านชม จตั ุรสัดมัสแควร ์ (DAM SQUARE) ศูนย์กลางของเมอืงที.มอีนุสรณ์สงครามเพื.อรําลึกถึงทหารที.
เสยีชีวิตในสงครามโลกครั 1งที. d และอดีตศาลาว่าการเมอืงที.หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวง
ในช่วงที.จกัรพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรั .งเศสเรืองอํานาจ  
ชมเมืองอ ัมสเตอร์ดัมโดยการ ล ่องเร ือหล ังคากระจก ลัดเลี1ยวเข้าตามลําคลอง ส ัมผ ัสชีวิตความเป็นอยู่ 
รวมทั 1งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อนังดงามสบืทอดมาตั 1งแต่สมยัศตวรรษที. �Q และทศันียภาพของบ้านเรือนอัน
สวยงามอย่างมเีอกลักษณ์ นําเข้าชมสถาบนัสอนการเจียระไนเพชรที.ม ีชื.อเสยีงท่านจะได้สมัผัสและเรียนรู้
พื1นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกนันั 1นยงัได้มีโอกาสเลือกซื1อเพชรเม็ดงามใน
ราคาโ รงงา น และ ท่า นส า มา รถ เ ลือ กชมสินค้ า อื.น  อย่ างนา ฬิ กา ยี. ห้ อดังม ากม าย  อา ทิ  เช่น 
ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, 
BREITLING, CHOPARD รว มไ ปถึงนาฬิกาแฟชั .น อย่าง  GUCCI , DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 
EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 



 
ค ํ�า  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารพื�นเมือง   
พกัที�        MERCURE WEST HOTEL , AMSTERDAM  ระดบั 4 ดาวหร ือเทียบเทา่ 
 
DAY 5 อมัสเตอร์ดมั – บรูจก์ – จตัุรสับรูจก์ – บรสัเซลส ์ – อะโตเมี�ยม – ปารีส  (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นําท่านเดินทางสู่ เม ืองบร ูจก ์ (BRUGES) (ระยะทาง 230 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.)  เมอืงหลวงของ 
  แคว้นฟลนัเดอร์ ที.ได้ชื.อว่าเป็นเมอืงที.สวยที.สุดเมอืงหนึ.งของยุโรป  ซึ.งเมอืงบรูจก์ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น 
  เวนิสแห่งตอนเหนือ เป็นเมอืงที.เงยีบสงบ และเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของการผสมผสานระหว่างอารยธรรมใน 
  ยุคสมยักลางและสมยัใหม่ได้อย่างลงตวั อีกทั 1งยงัเป็นเมอืงที.ได้รบัการขึ1นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจาก 
  องค์การยูเนสโก้อีกด้วย นอกจากนี1 เมอืงบรูจก์ยงัมธีรรมชาติอนังดงาม มสีถานที.ท่องเที.ยวที.หลากหลายซึ.ง 
  ล้วนแต่แสดงให้เห็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเมอืงบรูจก์ 
  พาทุกท่านสู่จตุัรสัใจกลางเมอืงบรูจก์  ตั 1งอยู่บริเวณใจกลางเมอืง มพี ื1นที.ประมาณ �เฮคตาร์ เป็นที.ตั 1งของ 
  งานสถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ามากมาย ทั1ง หอระฆงัเก่าแก่ในสมยัศตวรรษที. �d ศาลาว่าการเมอืงใน 
  รูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอ โกธิค รวมทั 1งรูปปั1น Jan Breydel และ Pieter de Coninck ซึ.งต ั 1งอยู่ใจกลาง
  จตุัรสั ยิ.งไปกว่านั 1นจตัุรัสแห่งนี1 ยงัเป็นที.ต ั 1งของร้านอาหาร และร้านค้าอีกมากมาย อาทิ ร้านสนิค้าแฟชั .นชั 1น 
  นํา และช๊อคโกแลต ของฝากขึ1นชื.อของประเทศเบลเยี.ยม  



 
เที�ยง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจีน  
  นําท่านเดินทางสู่กรุง บรสัเซลส์ (BRUSSELS) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยยีม (ระยะทาง 56 กม. ใช้ 
  เวลาเดินทาง 45 นาที)    สถานที.ต ั1งสํานักงานใหญ่องค์การสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้  
  จากนั 1นนําท่านชมและถ่ายรูปเป็นที.ระลึกกบั อนุสรณ์อะโตเมี.ยม (Atomium) ซึ.งเป็นสญัลกัษณ์ในการจดังาน 
  แสดงสนิค้าโลก “เอ็กซ์โป” เมื.อปี ค.ศ.��HR ถูกสร้างขึ1นโดยจําลองโลหะในลกัษณะใสเหมอืนคริสตลั โดย 
  ขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง �kH พนัล้านเท่า  

 

 นําท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (PARIS)  เมืองหลวงของประเทศฝรั .งเศส เมอืงที.มมีนต์เสน่ห์อนัเหลือล้น 
ติดอนัดับ � ใน �G ของโลกที.นักท่องเที.ยวอยากมาเยอืนมากที.สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ.งในศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที.ลํ1าสมยัแห่งหนึ.งของโลก ที.ทรงด้วยอิทธิพลของการเมอืง การศึกษา บันเทิง 
ส ื.อ แฟชั .น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเป็นหนึ.งในเมอืงที.สําคญัที.สุดแห่งหนึ.งของโลก 



ค ํ�า  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารพื�นเมือง 
พกัที�  MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
DAY 6  พระราชวงัแวร์ซายส ์ - La Vallee Village Outlet                (B/L/-) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เม ืองแวร์ซายส์ เพื.อนําเข้าชมความงดงามถายในของ พระราชว ังแวร์ซายส์ (VERSAILLE 
PALACE) อนัยิ.งใหญ่ (มไีกด์บรรยายในพระราชวงั) ที.สร้างขึ1นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที. �( 

ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั 1งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั1น รูปแกะสลกัและเครื.องเรือน ซึ.งเป็นการใช้เงิน
อย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจําพระราชวงั,ท้องพระโรงที.ตกแต่ง
อย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี., ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที.มคีวามยาวถึง QF เมตร ซึ.ง
เป็นห้องที.พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้า
หลุยส์ที. �( แห่งฝรั .งเศส อีกทั 1งยงัเป็นห้องที.ใช้สําหรับจัดงานเลี1ยงและเต้นรําของพระนางมารี องัตวัแนตต์ 
มเหสขีองพระเจ้าหลุยส์ที. �k, ชมห้องบรรทมพระราชินีที.ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภิเษกของ
จกัรพรรดินโปเลียนที.ย ิ.งใหญ่   

เที�ยง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจีน  



จากนั 1นเดินทางสู่ CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE เพื.อช๊อปปิ1งที. เอาท์เลตขนาดใหญ่ที.มสี ินค้าแบ
รนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ เช่น Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, 
Givenchy,Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, 
Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอื.นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่าน
เลือกซื1อสนิค้าตามอธัยาศยั 

ค ํ�า  อิสระอาหารเพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว 
พกัที�  MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
DAY 7  ซิตี�ทวัร ์กรุงปารีส – ชองป์เอลิเซ่ –  ล่องเร ือบาโตมุช – สนามบินปารีส           (B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําชมมหานครปารีส ผ่านลานประวตัิศาสตร ์ จตั ุรสัคองคอร ์ด (PLACE DE LA CONCORDE)    ที.พระ

เจ้าหลุยส์ที. �k และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตัดสนิประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝรั .งเศส แล้วผ่าน
เข้าสู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิ เซ่ (CHAMPS ELYSEES) ซึ.งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่
ประตูชยันโปเรียน นําชมและถ่ายรูปคู่กับ  ประตูชยันโปเล ียน (ARC DE TRIOMPHE) สญัลักษณ์แห่งชัย
ชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี�RGH โดยเริ.มสร้างขึ1นในปี ค.ศ.�RGk แต่มาแล้วเสร็จ
ในปี ค.ศ.�RFk  



   นําท่านถ่ายรูปเป็นที.ระลึกกับกบั หอไอเฟล (TOUR EIFFEL) สญัลกัษณ์ที.โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส 
ด้วยความสูงถึง �,GH� ฟุต ซึ.งสร้างขึ1นในปีค.ศ.�RR� ที.บริเวณจตุัรสัทรอคคาเดโร่ 
นําท่าน ล ่องเรือบาโตมุช (BATEAUX MOUCHES RIVER CRUISE) ไปตามแม่นํ1าแซนที.ไหลผ่านใจกลาง
กรุงปารีสชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั.งแม่นํ1าเป็นอีก
หนึ.งประสบการณ์ที.น่าประทับใจ 

เที�ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารพื�นเมือง เมนูหอยเอสคาโก ้ 
นําท่านสมัผสักับบรรยากาศที.เต็มไปด้วยนักช้อปปิ1งจากทั .วทุกมุมโลกในห้างสรรพสนิค้าใหญ่ใจกลางกรุง
ปารีสที. แกลเลอรี� ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื1อสนิค้าของสวิสจากร้าน 
Bucherer ร้านดงัของสวิส ที.มสีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมสีนิค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,
เครื.องหนัง,มดีพับ, นาฬิกายี.ห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 
หลักจากนั 1นให้ท่านอิสระช้อปปิ1ง ณ ถนน ชองป์เอลิเซ่ ที.เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย 

ค ํ�า  อิสระอาหารเพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว 
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงปาร ีส   ประเทศฝร ั �งเศส เพื.อให้ท่านได้ทํา Tax Refund 
และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ 

21.35  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กร ุงกร ุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR  
เที.ยวบินที. WY132  ** มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเคร ื�องบิน ** 

 
DAY 8  สนามบินมสัก ัต - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       (มีอาหารและเครื�องด ื�มบริการบนเครื�อ งบิน) 
06.40  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กร ุงกร ุงมสักตั ประเทศโอมาน  (เพื.อแวะเปลี.ยนเครื.อง) 
08.50  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR  เที.ยวบิน

ที. WY815  ** มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเคร ื�องบิน ** 
18.00  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 
 

** หากล ูกค้าทา่นใดที�จาํเป็นต้องออกตั pวภายใน (ต ั pวเคร ื�องบิน , ตั pวรถทวัร ์ , ต ั pวรถไฟ)  



กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกคร ั �งก ่อนทาํการออกตั pวเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล ี�ยนไฟล ์ท หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท ่านใดมีไฟล ์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจอง

ทวัร ์ท ั �งนี �เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลท์บิน 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

r-s ทา่น  
อตัราท่านละ 

t เด ็ก r ผ ูใ้หญ่  
เด ็กมีเตียง 

(อายุไม่เกิน tr ปี) 
ท ่านละ 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่ 
เด ็กไม่ม ีเตียง 

(อายุไม่เกิน tr ปี) 
ท ่านละ 

พกัเด ี�ยว 
เพิ�ม 

อตัรา 
ท่านละ 

01 – 08 เมษายน 66 
BKK–MCT–FRA(WY816/115) 
CDG-MCT-BKK(WY132/815)   68,999 68,999 66,999 10,000 

15 – 22 เมษายน 66 BKK–MCT–FRA(WY816/115) 
CDG-MCT-BKK(WY132/815)   

77,999 77,999 75,999 10,000 

20 เม.ย. – 27 เม.ย. 66 BKK–MCT–FRA(WY816/115) 
CDG-MCT-BKK(WY132/815)   

69,999 69,999 67,999 10,000 

24 เมษา – 01 พค. 66 BKK–MCT–FRA(WY816/115) 
CDG-MCT-BKK(WY132/815)   

69,999 69,999 67,999 10,000 

27 เม.ย. – 04 พ.ค. 66 BKK–MCT–FRA(WY816/115) 
CDG-MCT-BKK(WY132/815)   69,999 69,999 67,999 10,000 

04 พ.ค. – 11 พ.ค. 66 
BKK–MCT–FRA(WY816/115) 
CDG-MCT-BKK(WY132/815)   69,999 69,999 67,999 10,000 

08 พ.ค. – 15 พ.ค. 66 BKK–MCT–FRA(WY816/115) 
CDG-MCT-BKK(WY132/815)   69,999 69,999 67,999 10,000 

 

** อตัรานี �ยงัไม่รวมค ่าทิปพน ักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัค ุเทศก ์ท ้องถิ�น ตามธรรมเนียม 70 ยูโร (EURO) ต ่อ 
ทริป ต่อ ลูกค้า ผ ู้เดินทาง t ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง r ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ั �งนี �ท่าน
สามารถให้มากกว่านี�ได ้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี � ทางบริษัทขอสงวนสิทธิw ในการ
เรียกเก ็บก่อนเดินทางทกุทา่น ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

 
** ราคาเด ็กอายุไม่ถึง r ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ่านละ 10,000 บาท **  (ไม่ม ีที�น ั �งบนเครื�องบิน) 

 
อตัราค่าบริการนี� รวม 



- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื.องบิน (ตั �ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั 1นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบิน และค่าภาษีนํ1ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปลี.ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที.ยวใด 

เที.ยวหนึ.ง  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที.เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตั �วเครื.องบิน ตามที.
ตามที.ตารางอตัราค่าบริการระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื.องบิน สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้อง

เครื.องบิน โดยมีน ํ�าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื�องบินได ้น ํ�าหนักไม่เกิน J ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวน

ชิ1น แต่ท ั 1งนี1เจ้าหน้าที.จะพจิารณาตามความเหมาะสม)ตอ่ท่าน(ตามเงื.อนไขของสายการบิน)  
- ค่ารถโค้ชปรบัอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมที.พกัระดับมาตรฐานตามรายการที.ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

หรือ กิจกรรมอื.นๆ ที.ทําให้โรงแรมตามรายการที.ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Eในการปรบัเปลี.ยนโรงแรมที.พกั ไป
เป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที.ต่างๆ ตามรายการที.ระบุ กรณีไม่รวมจะชี1แจงแต่ละสถานที.ในโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการที.ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Eในการเปลี.ยนแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศก์ที.คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่าเบี1ยประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางท่องเที.ยวต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื.อนไข

ตามกรมธรรม์) 

 

อตัราค ่าบริการนี� ไม ่รวม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื.องดื.ม ค่าซกัรีด ค่ามนิิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที.ไม่ได้ระบุในรายการ 
- ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ.น ตามธรรมเนียม 70 EUR  ต ่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 

� ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง d ปี ณ วนัเดินทางกลับ (INFANT) ทั 1งนี1ท่านสามารถให้มากกว่านี1ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี1 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Eในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน 

ที.สนามบิน ในวนัเช็คอิน 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที.กระเป๋าส ัมภาระที.มนีํ1 าหนักเกินกว่าที.สายการบินนั 1นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที.นั .งบนเครื.องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ท ั 1งนี1ข ึ1นอยู่กบัสายการ
บิน และ รุ่นของเครื.องบินแต่ละไฟล์ทที.ใช้บิน ซึ.งอาจเปลี.ยนแปลงได้อยู่ที.สายการบินเป็นผู้กําหนด 

- ค่าภาษีนํ1ามนั ที.สายการบินเรียกเก็บเพิ.ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั �วเครื.องบินไปแล้ว 

- ภาษีมูลค่าเพิ.ม 7% และภาษีหกั ณ ที.จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท 

- ค่าวีซ่าเชงเก้นแบบท่องเที.ยว + ประกนัการเดินทาง + ค่าบริการยื.นวีซ่า (5,500 บาท) 



 

เงื�อนไขการจอง และ การชําระเงิน  
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย FG วัน ก่อนออกเดินทาง ม ัดจ ําท่านละ 30,000 บาท และตัดที.นั .งการจอง

ภายใน d ว ัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี1 กรุณาชําระเงินในdวันถ ัดไป ก่อนเวลา �k.GG น. เท่านั 1น โดยระบบจะ

ยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที.กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี

เรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั .นหมายถึงว่า กรณีที.มคิีวรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิธิ Eไปตามระบบ 

ตามลําดบั เนื.องจากทุกพเีรียด เรามทีี.นั .งราคาพเิศษจํานวนจํากดั  
- ชําระส่วนที�เหล ือทั �งหมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี.ยนชื.อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิ Eไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณีที.ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 
 

เงื�อนไขการยกเลิก และ เปล ี�ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต ่ sx วนัขึ�นไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหักค ่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง  

ในกรณีท ี�วนั เดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน z{ วนั 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง t{-r| วนั ค ืนเงิน {x%ของค่าทวัร ์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําต ั �วเครื.องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื.นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า t{วนั ขอสงวนสทิธิ Eไม่คืนเงนิค่าทวัร์ที.ชําระแล้วทั 1งหมด  

- หากมกีารยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Eไม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ.งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั1งส ิ1น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมอืง นโยบายห้ามเข้า

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี.ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี.ยนชื.อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย d� วนั ก่อนออก

เดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที.ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ.ง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Eในการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที.เกิดขึ1นจริงทั 1งหมด ทั 1งนี1ข ึ1นอยู่กับช่วงพเีรียดวนัที.เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สําคญัด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที.เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี.ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื.อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Eในการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที.เกิดขึ1นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั 1งแรก ตามจํานวนครั 1งที.เปลี.ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั1งส ิ1น 

-  

เงื�อนไขส ําคญัอ ื�นๆที�ท ่านควรทราบก่อนการเดินทาง 



- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขึ1นตํ.า อย่างน้อย 15 ท่าน หากตํ.ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที.จะชําระค่าบริการเพิ.ม เพื.อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที.จะ

ประสานงาน เพื.อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Eในการงดออกเดินทาง หรือ เลื.อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื.นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื.อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั 1ง ท ั 1งนี1 ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที.

เป็นกรณีพเิศษทุกครั 1งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี.ยนแปลงได้ 

- กรณีที.ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั �วภายในประเทศ เช่น ต ั �วเครื.องบิน , ตั �วรถทวัร์ , ตั �วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื.อยนืยนักบัเจ้าหน้าที.ก่อนทุกครั 1ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที.สามารถเลื.อนวนัและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมบีางกรณีที.สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี.ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั 1งนี1ขึ1นอยู่

กับฤดูกาล สภาพภูม ิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั 1น ส ิ.งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบินเพื.อเช็คอินก่อนเครื.องบิน อย่างน้อย F ชั .วโมง โดยในส่วนนี1หากเกิดความเสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ E

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที.เกิดขึ1นใดๆทั1งส ิ1น   

- อาจจะมกีารเปลี.ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั1งก่อนการเดินทาง 

- กรณีที.ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื1อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที.เป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย Q 

ว ันก่อนการเดินทาง หรือตั 1งแต่ที.ท่านเริ.มจองทัวร์ เพื.อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื.อจัดเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมค่ีาใช้จ่ายเพิ.มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ Eในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที.เกิดขึ1นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื.อผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที.หลังจากชําระเงินกรณีที.
ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าที.ให้ทราบ 

- กรณีที.ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Eในการรบัผ ิดชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ.ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื.อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้

ท่านอย่างน้อย F หรือ Q วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นี1 เป็นอตัราสําหรับบัตรโดยสารเครื.องบินแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื.อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั1น หากต้องการเปลี.ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที.เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที.ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที.ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า
ห้องพกัเดี.ยวตามที.ระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า k เดือน ณ วนักลับ  



- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มข้ีอควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ สี.โมงเย็นก็จะเริ.มมืดแล้ว สถานที.ท่องเที.ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ �-d ช.ม. การเดินทางควรเผ ื.อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที.ท่องเที.ยว

กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื.นได้ต้องใช้ความระมัดระว ังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที.สามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกนัแดดควร เมื.อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Eเปลี.ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื.องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื.อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี1ทางบริษัท

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที.จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ.ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื.องจากการเดินทางท่องเที.ยวในครั1งนี1 เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสทิธิ E ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ.งที.ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ 
หากระหว่างเดินทาง สถานที.ท่องเที.ยวใดที.ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Eใน

การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ.งให้ท่าน เนื.องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั 1งหมดแล้ว 

- กรณีที.ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Eไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที.จะเกิดขึ1นตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัร์ที.ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ.ง 

- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที.สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ1า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ.ง ม ีหน้าใดหน้าหนึ.งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ.งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั1งสิ1น 
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที.ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีส ิทธิ Eไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั1น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื.อทําหนังสอืเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนั
ด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที.บริษัทเร็วที.สุด เพื.อยนืยนัการเปลี.ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที.

บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที.ย ังไม่แ (ตั �วเครื.องบิน) ท่านสามารถเปลี.ยนแปลงได้ไม่มค่ีาใช้จ่าย แต่หากออกบัตร

โดยสาร (ตั �วเครื.องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Eในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที.เกิดขึ1นจริงทั 1งหมด ซึ.งโดย

ส่วนใหญ่ตั �วเครื.องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ท ั 1งนี1ข ึ1นอยู่กบักระบวนการและขั 1นตอน
ของแต่ละคณะ 

- เกี.ยวกับที.นั .งบนเครื.องบิน เนื.องจากบัตรโดยสาร (ต ั �ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อ ัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธิ Eในการเลือกที.นั .งบนเครื.องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามที.สุดให้ท่านได้นั .งด้วยกัน หรือ ใกล้กนัให้มากที.สุด  



- ข้อมูลเพิ.มเติมเกี.ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที.พ ัก เนื.องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึง

อาจทําให้ห้องพักแบบห้องพักเดี.ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ F ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั 1นกัน (ไม่ติดกนัเสมอไป) 
- ขอสงวนสทิธิ Eการเก็บค่านํ1ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ.ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ1นก่อนวนัเดินทาง  

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธิในการให้คําสญัญาใดๆทั1งสิ1นแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผู้มอีํานาจของผู้จดักํากับเท่านั 1น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ E ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั1งส ิ1น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส ิ.งของผดิกฎหมาย ซึ.งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสทิธิ E ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั1งส ิ1น หากเกิดสิ.งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิ Eในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ.งของไว้ที.โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที.ท่านต้องการ  

- รายการนี1เป็นเพียงข้อเสนอที.ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั 1งหนึ.ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที.พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดับใกล้เคียงกัน ซึ.งอาจจะปรับเปลี.ยนตามที.ระบุในโปรแกรม 

 

*เมื�อท่านชําระเงินค ่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษัทฯแล ้วทางบริษัทฯ จะถือว ่าท่านได ้ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงท ั �งหมดนี �แล ้ว* 

** ขอขอบพระค ุณทุกท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

1. หน ังสือเดินทางเล่มปัจจ ุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใช้งานไม่น้อยกว่า k เดอืน และมหีน้าว่าง 
ไม่ตํ.ากว่า d หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด F.H x (.H ซม. ใบหน้าประมาณ F ซม.  
จํานวน d รูป ฉากหลงัต้องเป็นพื1นสขีาวเท่านั 1น  
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื.อ
สามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื.อความชดัเจน 

3. หลกัฐานการทํางาน/การเร ียน  

• กรณีผู้เดนิทางเป็นเจ้าของกิจการบรษัิท / ร้านค้า:  

 
เอกสารประกอบการยื�นขอว ีซ่าเชงเก้น (เนเธอรแ์ลนด์) 



หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน F เดือน) / ใบจดทะเบียน
พาณิชย์หรอืใบจดทะเบียนการค้า 

• กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรบัรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง วนัเริ.มงาน เงนิเดอืน 
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื.อประเทศ 
จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรอืบรษัิทฯ ที.มหัีวจดหมาย ตราประทบั (ถ้าม)ี ท ี.อยู่ และเบอร์
ติดต่ออย่างชดัเจน 

• กรณีที.เป็นข้าราชการ: หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน  
• กรณีเกษียณอายุราชการ: สําเนาบตัรข้าราชการบํานาญ หรอื จดหมายชี1แจงตนเองเกี.ยวกบัการ

เกษียณอายุ 
• กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี1แจงตนเองเกี.ยวกบัหน้าที.การงาน 
• กรณีเป็นนักเรยีน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการเรยีน ภาษาองักฤษ  

 
(จดหมายรบัรองการทํางาน / การเรยีน ต้องมอีายุไม่เกิน FG วนั นับจากวนัยื.นวซี่า จดหมายต้องเป็น

ภาษาองักฤษเท่านั 1นและต้องสะกดชื.อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) 
 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพจิารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรพัย์ เท่านั 1น   

• หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบบัจริง ระบุชื.อเจ้าของบญัชใีห้
ครบถ้วน (สะกดชื.อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม ่เกิน sx วนั  นับจากวันที.
ย ื.นวซ่ีา  
• หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 
 เดือน อัพเดทเป็นวนัที �ล่าสุด

ไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที �นัดยื�นวซ่ีา  
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 
 เดือน อัพเดทเป็นวันที �ล่าสุดไม่เกิน 
" วัน สามารถใช้แทน 
BANK STATEMENT ได้ในกรณีที.สมุดบัญชีดงักล่าวมกีารเคลื.อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื.องไม่ม ี
การกระโดดข้ามเดอืน และในทุกหน้าที.มรีายการเดนิบญัชขีองผู้สม ัคร ต้องมกีารระบุหมายเลข
สมุดหรอืหมายเลขบัญช ีหากไม่มไีม่สามารถใช้ยื.นได้ 
***หลกัฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกนัเท่านั1น*** 

5. สําเนาสลิป เงนิเดอืนย้อนหลงั 3 เดือน (ถ้าม)ี 
6. สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบตัรประชาชน 
7. ส ําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้าม)ี 
8. สําเนาใบเปลี.ยนชื.อ - เปลี.ยนนามสกุล (ถ้าม)ี 



9. สําเนาสูติบตัร (กรณีผู้เดนิทางอายุตํ.ากว่า dG ปีบรบิูรณ์) 
 
เอกสารเพิ�มเติมกรณีเป็นเด ็กอายุต ํ�ากว่า rx ปีและไม่ได ้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา 

• เด็กเดินทางกบับุคคลอื�น  บิดาและมารดาต้องทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ.งออกให้โดยที.ว่า
การเขตหรอือําเภอเท่านั 1น และให้ระบุว่า ยนิยอมให้เด็กเดนิทางกบัใคร มคีวามสมัพนัธ์อย่างไร
กบัเด็ก 

• เด็กเดินทางกบับิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ.งออกให้โดยที.ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั 1น และให้ระบุว่า มารดายนิยอมให้เด็กเดนิทางกบับิดา (ระบุชื.อบิดา)  

• เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยนิยอมซึ.งออกให้โดยที.ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั 1น และให้ระบุว่า บิดายนิยอมให้เด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบุชื.อมารดา) 

 
กรณี ร ับรองการเงินใ ห้บุคคลในครอบคร ัว (เกี.ยวข้องทางสายเลือดเท่านั 1น บิดามารดา,บุตร,พี.น้อง,สามี
ภรรยา) ต้องยื.นเอกสารเพิ.มเติมดงันี1 

• หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจรงิ ระบุชื�อเจ ้าของบญัชี

(ผู้รบัรอง) และต้องระบุชื�อผ ู้ถกูรบัรองด ้วย มอีายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที.ยื.นวซี่า (สะกด

ชื.อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) 

• หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลงั F เดอืน อพัเดทเป็นวนัที.ล่าสุดไม่เกิน 
30 วนั นับจากวนัที.นัดยื.นวซ่ีา  
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลงั F เดอืน อพัเดทเป็นวนัที.ล่าสุดไม่เกิน 30 วนั สามารถใช้แทน 
BANK STATEMENT ได้ในกรณีที.สมุดบญัชดีงักล่าวมกีารเคลื.อนไหวบญัชีอย่างต่อเนื.องไม่ม ี
การกระโดดข้ามเดอืนและในทุกหน้าที.มรีายการเดนิบญัชขีองผู้สมคัร ต้องมกีารระบุหมายเลข
สมุดหรอืหมายเลขบัญช ีหากไม่มไีม่สามารถใช้ยื.นได้ 

***หลกัฐานทางการเงนิข้างต้น ต้องเป็นสมุดบญัชเีล่มเดยีวกนัเท่านั 1น*** 
 

หมายเหตุ:  

• ผู้สมคัรต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื.นคําร้องขอวซ่ีา เพื.อสแกนลายนิ1วมอื 

• ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทูตฯ โดยประมาณ �G-�H วนัทําการ 



• หลงัจากที.ผู้สมคัรได้ทําการยื.นขอวซ่ีากบัทางศูนย์ยื.นคําร้องขอวซี่าแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้
ผู้สมคัรทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพจิารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 
ดงันั 1นหากท่านมคีวามจําเป็นในการใช้เล่มเพื.อเดนิทาง กรุณาแจ้งบรษัิททวัร์ 

• การบิดเบือนข้อเท็จจรงิหรอืให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชง
เก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวซี่า สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

• ค่าแปลเอกสารที�ต้องรับรองไม่รวมอยู่ในค่าบริการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


