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 EUROPE FESTIVAL FLORA 9 DAYS 6 NIGHTS BY WY (OMAN AIR) 
โปรแกรมยุโรป 
 วนั � คืน เทศกาลดอกไม ้

(เยอรมัน-เบลเยี�ยม-เนเธอร์แลนด์-ฝรั�งเศส)  
โดย โอมานแอร์ (WY) 

 
ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวีซ่า ชาํระค่าวีซ่า ณ วันยื-นวีซ่าเท่านั/น 

✔รหสัทวัร ์ ll   PRVCEU22067   >>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 
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วัน โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรมที-พัก 
เชา้ เที-ยง เย็น 

1. 
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัสกัต –  
สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต  

- - ������ ������ 

2. 
แฟรงค์เฟิร์ต - เซนต์กอล์ ล่องเรือ - บอปพาร์ต - 
โคโลญ - ดุสเซนดอล์ฟ ขาหมูเยอรมัน      ������ � � 

Mercure Duesseldorf 
ระดับ A ดาว หรือเทียบเท่า 

3. 
ดุสเซนดอล์ฟ – ลิซเซ่(สวนเคอเค่นฮอฟ)–จัตตุรัสดัมส์
อัมสเตอร์ดัม             � � � 

Corendon Village 
ระดับ A ดาว หรือเทียบเท่า 

4. 
อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก-สถาบันเจียระไน
เพชร - บรัสเซล - อโตเมียม - มาเนนคินพิส - 
กรองปราซ                            

� � � 
Hotel NH Brussels Louise 
ระดับ A ดาว หรือเทียบเท่า 

5. 
เกนท์ – ปราสาทท่านเคาท์ – มหาวิหารเมืองเกนท์ 
บูรจส์ – โบสถ์พระโลหิตศักดิUสิทธิU – บรัสเซล � � � 

Hotel NH Brussels Louise 
ระดับ A ดาว หรือเทียบเท่า 

6. บรัสเซล - พระราชวังแวร์ซาย - ปารีส � � � 
Mercure Velizy Paris 

ระดับ A ดาว หรือเทียบเท่า 

7. 
เที�ยวชมเมืองปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - หอไอเฟล – 
ประตูชัยฝรั �งเศส - จัตตุรัสคองคอร์ด –  
หา้งสามาคิแตง หอยเอสคารโ์ก 

� � � 
Mercure Velizy Paris 

ระดับ A ดาว หรือเทียบเท่า 

8. 
ปารีส-ล่องเรือบาโตมูช-รา้นปลอดภาษีเบนลักซ์-ลา
วัลเล่ย์เอาท์เลท-สนามบินชาร์ลเดอโกล � � ������  

9. สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ������    

 
โปรแกรมยุโรป @ วัน A คืน เทศกาลดอกไม ้เยอรมัน เบลเยี-ยม เนเธอรแ์ลนด ์ฝรั -งเศส 

เดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร ์WY 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พักJ-L ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

พักกับผูใ้หญ่ J ท่าน ท่านละ 

พักเดี-ยวเพิ-ม 

ท่านละ 

25 มี.ค.-02 เม.ย 66 72,988 69,988 11,000 

26 เม.ย.-04 พ.ค. 66 76,988 73,988 12,000 

03-11 พ.ค. 66 79,988 76,988 15,000 
 

ในกรณีที�ตอ้งการพักหอ้งละ c ท่าน โรงแรมในยุโรปบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ง Triple Room 
ลูกคา้จะตอ้งแยกพักเป็น ห้องพักคู่ i หอ้ง และหอ้งพักเดี�ยว i หอ้ง  

ซึ�งลูกคา้จะตอ้งชําระส่วนต่างค่าหอ้งพักเดี�ยวในคืนนัlนๆเพิ�มเติม 
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เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที�ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 
โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-มัสกัต MCT 20.05-23.25 WY816 6ชั �วโมง 
มัสกัต MCT-แฟรงค์เฟิร์ต FRA 02.00-07.05 WY115 6ชั �วโมง 

ปารีส CDG-มัสกัต MCT 21.35-06.40 WY132 6ชั �วโมง 
มัสกัต MCT-สุวรรณภูมิ BKK 08.50-18.00 WY815 6ชั �วโมง 

 

DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมัสกัต – สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์                                                  

17.30 คณะพรอ้มกันที� สนามบินสุวรรณภูมิ ชั/น 4 ประตู @ บริเวณเคาน์เตอร ์ T สายการบิน Oman Air 
โดยมีเจา้หน้าที�ของทางบริษัทฯ คอยตอ้นรับท่านเพื�ออํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรที�นั�ง
และโหลดสัมภาระในการเดินทาง 

20.05 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Oman Air เที�ยวบินที� WY816 สู่ สนามบินนานาชาติ
มัสกัต (บริการอาหารและเครื-องดื-มบนเครื-อง) 

23.25  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื�อรอเปลี�ยนเที�ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินชอปปิl งใน
สนามบินที�มีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิ�นในมัสกัตชา้กว่าประเทศไทย c ชม.)  

02.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ เมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ เที�ยวบิน WY115  
(บริการอาหารและเครื-องดื-มบนเครื-อง)  

DAY2 แฟรงคเ์ฟิรต์ - เซนตก์อล ์- บอปพารต์ - โคโลญ - ดุสเซนดอลฟ์         �กลางวัน,เย็น                     
07.05 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี  (เวลาท้องถิ�นในยุโรปช้ากว่า

ประเทศไทย 6 ชม.) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระ
เรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเดินทางเขา้สู่ตัว เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
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พาณิชย์ที�สําคัญของเยอรมนี รวมทัlงเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุน้ที�สําคัญของ
ประเทศ นําท่านเที�ยวชม เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ ชม จัตุรัสโรเมอร ์ (Romerberg)  เป็นจัตุรัสกลางใจ
เมือง Frankfurt ที�มีความสวยงาม เป็นจัตุรัสที�คงความงามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที� 14-15 
Römer เป็นชื�อเรียกรวมๆ ของอาคารหลายหลัง มีอาคารที�เป็นศูนย์กลางที�ถูกหอ้มลอ้มดว้ยอาคาร
ต่างๆ ที�นี� เป็นย่านการค้า ร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ ที�รวมตัวของผู ้คน ความงามมีสไตล์ของ
อาคาร ชม ศาลาว่าการเมือง Frankfurt  city  hall ชม จัตุรัสนํ/าพุแห่งความยุติธรรม เนื�องจาก 
รูปปัl นกลางนํlาพุนัlนคือประติมากรรมเทพธิดาที� มือข้างซ้ายถือตราชั �งและมือข้างขวาถือดาบ
สิ�งก่อสรา้งรอบดา้นจัตุรัสมีสีสันสดใสราวกับหลุดออกมาจากโลกแห่งความฝัน ไดเ้วลาอันสมควรนํา
ท่านเดินทางสู่ เมืองเซนตก์อร ์St.Goar (118 Km.) เมืองที�สวยงาม ตัlงอยู่แถบลุ่มแม่นํlาไรน์   

11.30 นําท่าน ล่องเรือเที-ยวชมแม่นํ/าไรน์ สู่เมือง บอปพาร์ต เมืองท่องเที�ยวที�สําคัญที�มีเอกลักษณ์

ทางดา้นประวัติศาสตร์และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมัน เมืองแห่งนีl เป็นศูนย์กลางการผลิตไวน์ที�

ใหญ่ที�สุดในลุ่มแม่นํlาไรน์ตอนกลาง ล่องเรือจุดที�งดงามที�สุด มีลํานํlาแคบและคดเคีl ยวไปมาในหุบเขา 

สองฟากฝั�งที�เต็มไปดว้ยปราสาทโบราณมากมาย ความเขียวขจีของขุนเขาอันสวยงาม และไหล่เขาที�

ปลูกไร่องุ่นเขียวขจีตลอดลํานํlา กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคเพลิดเพลิน เหมือนอยู่ในเทพนิยาย 

(ใชเ้วลาล่องเรือ i.iw ชม.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.45 เดินทางถึง เมืองบอปพารต์ Boppard  

เที-ยง � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน (มื/ อr) 

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

อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัlงยังเป็นแหล่ง
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ผลิตนํlาหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื�อ นําท่าน เที-ยวชมเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรือง

อํานาจ นําท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) หนึ�งในมหาวิหารที�มีความสูง

ที�สุดในโลก ซึ�งเริ�มก่อสรา้งมาตัlงแต่ปี 1248 แต่มีเหตุทําใหต้อ้งหยุดพักการก่อสรา้งไปบา้งส่งผลให้

ตอ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทัlงนีl จึงแลว้เสร็จในปี 1880  

เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที�ใหญ่และสูงที�สุดในโลกในสมัยนัlน 

ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร 

จุดประสงค์เพื�ออุทิศใหน้ักบุญปีเตอร์และพระแม่มาเรีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองดุสเซนดอฟล ์Dusseldorf (40 Km.) เมืองหลวงแห่ง 

North Rhine-Westphalia เป็นศูนย์รวมการคา้ และเมืองแฟชั �นของเยอรมัน 

คํ -า � บริการอาหารคํ -า ณ ภัตตาคาร (มื/ อJ)  
 นาํท่านเขา้สู่ที-พักโรงแรม Mercure Hotel Düsseldorf Sued หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY3 
ดุสเซนดอลฟ์ – ลิซเซ่(เทศกาลดอกไมเ้คอเค่นฮอฟ) - จัตตุรัสดัมส ์- อัมสเตอรด์ัม            
� เชา้,เย็น 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื/ อL)  
นําท่านออกเดินทางขา้มพรมแดนเขา้สู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ สู่เมืองลิซเซ่ Lisse (250 Km.) หนึ�งใน
เมืองท่องเที�ยวสําคญัในฤดใูบไมผ้ลิ เนื�องจากเป็นที�ตัlงของสวนเคอเค่นฮอฟ สถานที�จัดงานเทศกาล
ดอกทิวลิป และ ดอกไมส้ีสันสดใน ซึ�งจะจัดเพียงปีละครัlงเท่านัlน 
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เที-ยง  �อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในสวนเคอเค่นฮอฟ  

นาํท่านเขา้ชมเทศกาลดอกไมร้ะดับโลก ณ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) เป็นสวนดอกไมส้ําคัญ
ของเนเธอร์แลนด์ และเป็นหนึ�งในสวนดอกไม้ที�ใหญ่ที�สุดในโลก ด้วยเนืl อที�กว่า 200 ไร่ ตัlงอยู่ใน 
เมืองลิซเซ่ (Lisse) แควน้เซา้ท์ฮอลแลนด์ (South Holland) ซึ�งความพิเศษของสวนดอกไมแ้ห่งนีl คือ 
นอกจากจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ดอกทิวลิป ที�สําคัญของเนเธอร์แลนด์แล้ว ยังเป็นสวนที�เปิดให้เข ้า
ชมเฉพาะฤดูใบไมผ้ลิ ตัlงแต่ปลายเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี ภายในสวนนัlนมีดอกทิวลิปกว่า 
800 สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์ต่างมีเอกลักษณ์และสีสันเฉพาะตัว ที�แมจ้ะมีความคลา้ยคลึงกันอยู่บา้ง 
แต่ก็มีลักษณะเด่นที�แตกต่างกันออกไป เมื�อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ดอกทิวลิปเหล่านีl ก็จะพากันเบ่งบาน 
ระเบิดสีสันออกมาทั �วทัlงสวนไปพรอ้มๆ กับดอกไมช้นิดอื�นๆ เช่น ดอกลิลลี- ดอกแดฟโฟดิล หรือนา
ซิสซัส ดอกไฮยาซินธ ์ ดอกซากุระ และ ดอกกลว้ยไม ้อีกหลากหลายสายพันธุ์ นําท่านเดินทางสู่ 
เมืองอัมสเตอรด์ัม Amsterdam (20 Km.) ใหท้่านชมวิวทิวทัศน์ที�สวยงามระหว่างการเดินทาง ทอ้ง
ทุ่งอันเขียวขจี สลับกับหมู่บา้นทางชนบท ตลอดสองขา้งทาง กรุงอัมสเตอรด์ัม ตัlงอยู่ริมฝั�งแม่นํlาอัม
สเทล (Amstel) เริ�มก่อตัl งประมาณคริสต์ศตวรรษที�  12 ปัจจุ บันเป็นเมือง ที� ใหญ่ที�สุดของ
เนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองที�มีคลองเล็กคลอง
น้อยตัดไปมาทั �วเมืองอย่างเป็นระเบียบกว่า 100 สาย นําคณะเดินทางเข้าสู่ จัตตุรัสดัม Dam 
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Square จัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม ชม พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace of 
Amsterdam) แลนด์มาร์คสําคัญอีกแห่งของอัมสเตอร์ดัมพรอ้มเลือกซืl อของที�ระลึกตามอัธยาศัย และ
ติดกันมีย่านหนึ�งที�ทําให้เมืองอัมสเตอร์ดัมพิเศษกว่าที�ไหนๆ คือ ย่านโคมแดง  Red Light 
District ย่านที�มีการขายบริการทางการเพศอย่างถูกกฎหมาย โดดเด่นดว้ยไฟนีออนสีแดงที�เปิดทั �ว
เต็มท้องถนน และสถานรื�นเริงทัlงหลาย อิสระชอปปิl งที� ถนนกาลเวอร์สตราท (KALVERSTRAAT) 
ถนนชอปปิl งสายสําคัญของอัมสเตอร์ดัมอยู่ติดกับจตุรัสดัมสแควร์ ซึ�งรายล้อมไปดว้ยร้านรวงของ 
BRAND NAME และสินคา้ของที�ระลึกต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลือกซืl อหาเป็นของขวัญของฝากอย่างมากมาย  

คํ -า � บริการอาหารคํ -า ณ ภต้ตาคาร (มื/ อz)  
 นาํท่านเขา้สู่ที-พักโรงแรม Corendon Village Hotel Amsterdam หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY4 
อัมสเตอรด์ัม ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร ROYAL COSTOR DAIMOND 
บรัสเซล - อโตเมียม - มาเนนคินพิส - กรองปราซ                          � เชา้,กลางวัน 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื/ อ{) 
 นําท่าน ล่องเรือหลังคากระจก Canal Cruise และสถานที�สําคัญที�เรียงรายตามแนวคลอง รวมถึง

เพลิดเพลินไปกับการชมความสวยงามของอาคารบา้นเรือนในยุคทองของสถาปัตยกรรมดัตช์ที�ถูกจัด
ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก พรอ้มคําบรรยายเป็นภาษาไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําคณะเข้าชม สถาบันเจียระไนเพชร Coster Diamond อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของ
เนเธอร์แลนด์ไดรั้บการยกย่องว่าดีที�สุดแห่งหนึ�งของโลก ชมขัlนตอน การคัดเลือกเพชรโดยละเอียด
จากวิทยากรผู ้ชํานาญตลอดจนขัlนตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอัญมณีที�มีค่าที�สุดสําหรับท่านที�
ตอ้งการเป็นเจา้ของอัญมณีลํlาค่า เลือกซืl อตามชอบใจพรอ้มใบการันตี Certificate จากสถาบัน  

เที-ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื/ อA) 
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 จากนัlนนําท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส ์(BRUSSELS) (200 Km.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี�ยม 
และยังเป็นศูนย์กลางดา้นการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทัlงยังเป็นศูนย์บัญชาการกลางของ
องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ นอกจากนีl บรัสเซลส์ยังเป็นที�ตัlงของนาโต (NATO) อีก
ด้วย ทําให้หลายประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ 
สถานทูตประจําสหภาพยุโรป และสถานทูตประจํานาโต นําท่าน ชมเมืองบรัสเซลส์ ถ่ายรูปกับ
อะตอมเมี-ยม (THE ATOMIUM) ซึ�งเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ�งเป็นสัญลักษณ์จากการ
รวมตัว ครัlงแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื�อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าๆ
สถาปัตยกรรมที�ผสมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค นําท่านถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังที-
ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี-ยม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถ่ายภาพกับ แมนาคิน 
พิส (MANNEKEN PIS) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี� ซึ�งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ถ่ายภาพกับ จัตุรัสกร็องด ์
ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซึ�งเป็นจัตุรัสที�สวยที�สุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเป็นอาคาร
โบราณน่าสนใจทัlงสิl น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

อิสระใหท้่านเลือกชิมอาหารพืl นเมืองและขนมหลากหลายชนิดและเลือกซืl อสินคา้บริเวณถนนชอปปิl ง 
คํ -า � อิสระอาหารคํ -าตามอัธยาศัย  

นาํท่านเขา้สู่ที-พักโรงแรม Ramada Brussels Woluwe  หรือเทียบเท่า (4ดาว)   

DAY5 
เกนท ์– ปราสาทท่านเคาท ์– มหาวิหารเมืองเกนท ์บูรจส ์– โบสถพ์ระโลหิตศักดิ}สิทธิ}
บรัสเซล                                                                                          � เชา้,เย็น                                                         

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื/ อ~) 
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  นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท์ (GHENT) (50 Km.) เมืองที�ใหญ่ที�สุดและมั �งคั �งที�สุดในยุโรปเหนือ 
ถนนหนทางทัlงเมืองปูดว้ยหินแบบโบราณ ในสมัยยุคกลาง เมืองเกนท์ไดชื้�อว่าเป็นนครที�สวยงามเป็น
รองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียวเท่านัlน ชมภายนอกของ ปราสาทท่านเคานท์ (CASTLE OF THE 
COUNTS) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที�ถูกสรา้งขึl นเมื�อปี ค.ศ.1180 เพื�อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุค
สมัยของ PHILIP OF ALSACE และถึงแม้ว่าเบลเยี�ยมจะผ่านการรบและสงครามมามากมายแต่
ปราสาทท่านเคานท์ยังคงความงดงามผ่านกาลเวลา และเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�น่าสนใจของเมือง
เกนท์  

 

จากนัlนนําท่านเขา้ชม มหาวิหารเมืองเกนท์ (ST.BAVO’S CATHEDRAL) เป็นโบสถ์สไตล์กอธิคที�
สวยงามที�สุดแห่งหนึ�ง นําท่านชม หอระฆังประจาํเมือง (THE BELFRY) ที�สูงตระหง่านถึง 91 เมตร 
เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้า  

เที-ยง � อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย  นําท่านเดินทางสู่  บรูจส์ (Bruges หรือ Brugge) (50Km.)  ที�ได้ชื�อว่าเป็นเมืองที�สวยที�สุดเมือง

หนึ�งของยุโรป ในอดีตบรูจส์เคยเป็นเมืองท่าที�สําคัญของเบลเยี�ยมเป็นเมืองหลวงของแคว้น Sest 
Flanders ในภูมิภาค Flemish ของ เบลเยี-ยม ตัlงอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ศูนย์กลาง
เมืองเก่านัlนได้รับการขึl นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ได้รับการขนามนามว่า เวนิ
สแห่งภาคเหนือ นําท่านเยี�ยมชม ย่านใจกลางเมืองเก่า จัตุรัสมารก์ (THE MARKT) ซึ�งเป็นที�ตัlงของ
ตลาดคา้ขายและที�จัดงานต่างๆของเมือง รวมถึง จตุรัสเบิรก์ THE BURG ลานกวา้งหน้าบริเวณวังเก่า 
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สไตล์กอธิคซึ�งกลายเป็นศาลาว่าการของเมืองในปัจจุบัน ผ่านชมหอประชุมสงฆ์และถ่ายภาพกับ หอ
ระฆังประจําเมือง (THE BELFRY) ที�ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์ มีความสูงถึง 83 เมตร และ
บันได 366 ขัlนเพื�อขึl นสู่ยอดของหอระฆัง   จากนัlนนําท่านเยี�ยมชม โบสถ์พระโลหิตศักดิ}สิทธิ} 
(BASILICA OF THE  HOLY BLOOD) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก สรา้งขึl นในสมัยศตวรรษที� 12 ตัlงอยู่ใจ
กลางเมืองบรูจส์ เป็นที�เก็บพระโลหิตศักดิUสิทธิUของพระเยซู นําท่านเขา้ชมความงดงามและเก่าแก่ของ
โบสถ์   
ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่กรุงบรัสเซล  

คํ -า � บริการอาหารคํ -า ณ ภัตตาคาร (มื/ อ�)  
นาํท่านเขา้สู่ที-พักโรงแรม Hotel NH Brussels Louise หรือเทียบเท่า (4ดาว)   

DAY6 บรัสเซล - พระราชวังแวร์ซาย - ปารีส                                       � เชา้,กลางวัน,เย็น 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื/ อ@) 

นําคณะเดินทางผ่านพรมแดนเขา้สู่ ประเทศฝรั -งเศส นําท่านเดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส ์ (ระยะทาง

ประมาณ 320 Km.)  

เที-ยง   � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื/ อr�)  
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บ่าย  นําท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวังแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) ที�ได้ชื�อว่างดงามวิจิตร

บรรจงที�สุดในยุโรป จนมีคํากล่าวว่า “คราใดใครไดเ้ยือนแวร์ซายส์ ครานัlนเขาไดเ้ห็นโลกอันศิวิไลซ์ที�

แทจ้ริงแลว้” พระราชวังแวร์ซายส์จัดหอ้งเป็น สัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที�สุดและแต่ละหอ้งได้สร้าง

อย่างวิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์และ นามของห้องอย่างยิ�ง ซึ�งสร้างขึl นตาม

พระราชดําริของพระเจา้หลุยส์ที� 14 ชมพลับพลาที�ทอ้งพระโรง หอ้งพระบรรทมพระราชินี และหอ้ง

ต่างๆ ที�วิจิตรงดงามดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวัตถุ ลํlาค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายที�เป็น

ตน้แบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที�โด่งดังไปทั �วโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัlนนําท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั �งเศส เมืองที�มีมนต์เสน่ห์อัน

เหลือลน้ติดอันดับ1ใน10 ของโลกที�นักท่องเที�ยวอยากมาเยือนมากที�สุด  

คํ -า � รับประทานอาหารคํ -า ณ ภัตตาคาร (มื/ อrr)  

 นาํท่านเขา้สู่ที-พักโรงแรม หรือเทียบเท่า Mercure Paris Velizy Hotel  หรือเทียบเท่า (4ดาว)   

DAY7 
เที-ยวชมเมืองปารีส พิพิธภัณฑล์ูฟวร ์หอไอเฟล ประตูชัยฝรั -งเศส จัตตุรัสคองคอรด์ 
หา้งสะมาคิแตง                                                                      �เชา้,กลางวัน,เย็น                                                     

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื/ อrJ) 

 นําท่านเที�ยวชมมหานครปารีส เมืองหลวงที�สวยและโรแมนติกที�สุดแห่งหนึ�งของโลก เริ�มต้นจาก 
พระราชวังลูฟวร์ ซึ�งปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที�มี
ชื�อเสียงที�สุดใหญ่ที�สุดและเก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�ง ของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้
มากกว่า 40,000 ชิl น รวมไปถึงผลงานชื�อกอ้งโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” และเป็นหนึ�งในฉาก
สําคัญของภาพยนตร์ชื�อดังระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code)  นําท่านถ่ายรูปคู่
กับ พีระมิดแก้ว สัญลักษณ์ของลูฟวร์ ด้านหน้าทางเขา้ของพิพิธัณฑ์ (ไม่รวมค่าเข้าชม) นําท่าน
เดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั �งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตัlงอยู่
บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่นํlาแซน ในกรุง ปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั �งเศสที�เป็นที�รู ้จักกัน
ทั �วโลก  
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เที-ยง   � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื/ อrL)   
บ่าย  นําท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรั -งเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจง้ขนาด

ใหญ่ ตัl งอยู่บนจัตุ รัสชาร์ลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตู ชัยแห่งนีl เ รียกได้ว่าเป็น
สถาปัตยกรรมสําคัญของเมืองที�อยู่คู่เมืองปารีส นําท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสค็องคอร์ด (Place de la 
Concorde) เป็นสถานที�แห่งความทรงจําทางประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงคราม
กลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั �งเศส นับเป็นสถานที�เที�ยวที�น่าสนใจอย่างยิ�งนอกเป็น
สถานที�สําคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั �งเศส แล้วปัจจุบันเป็นที�ตัlงของ เสาโอเบลิสก์ 
L’Obélisque ประติมากรรมอันลํlาค่าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรั �งเศส
ซึ�งถูก ส่งใหเ้ป็นของขวัญแก่พระเจา้ชาร์ลที� 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือการทํามา
จากหินแกรนิตทรงเหลี�ยม เล่าเรื�องราวสมัยฟาร์โรห์ รามเสสที� 2 ดว้ยตัวภาษาอียิปต์โบราณที�มีอายุ
กว่า 3,000 ปี นําท่านชอปปิl งหา้งสามาคิแตง แหล่งชอปปิl งสินคา้ของแบรนด์เนมต่างๆมากมาย 

คํ -า � รับประทานอาหารคํ -า ณ ภัตตาคาร (มื/ อrz) เมนูพิเศษ หอยเอสคารโ์ก 

นาํท่านเขา้สู่ที-พักโรงแรม หรือเทียบเท่า Mercure Paris Velizy Hotel  หรือเทียบเท่า (4ดาว)   
DAY8 ปารีส – ล่องเรือบาโตมูช – รา้นปลอดภาษีเบนลักษ์ - ลาวัลยเ์ลยเ์อาทเ์ลท           �เชา้                                              

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื/ อr{) 
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นําท่าน ล่องเรือแม่นํ/าแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ�งในผูใ้หบ้ริการเรือนําเที�ยวใน
แม่นํlาแซนยอดนิยมเจา้หนึ�ง ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั �วโมง สองข้างทางท่านจะไดผ้่านชมสถาน
สําคัญๆที�แม่นํlาทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที�สาม ฯลฯ 

 
จากนัlนนําท่านชอปปิl งสินคา้ปลอดภาษี ณ รา้นสินคา้ปลอดภาษี Benlux ที�มีสินคา้ใหท้่านเลือกสรร
มากมาย อาทิเช่น เครื�องสําอาง นํlาหอม เครื�องหนัง และเสืl อผา้ยี�หอ้ดัง มีใหท้่านเลือกซืl ออย่างจุใจ 
อาทิเช่น อีฟ แซงค์ โลรองต์ คริสเตียน ดิออร์ ชาแนล จิออร์จิโอ อาร์มานี� เวอร์ชาเซ่ ฯลฯ 
 นําท่านเดินทางสู่ ลาวัลเล่เอาทเ์ล็ท (La Valley Village Outlet) 

เที-ยง   � อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ที-เอาทเ์ลท 
ให้ท่านอิสระชอปปิl งที� ลาวัลเล่เอาท์เล็ท (La Valley Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจําหน่ายสินคา้
แบรด์เนมชื�อดังต่างๆ ซึ�งเต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสืl อผา้ กระเป๋า รองเทา้
ตามแฟชั �น เช่น Gucci, Burberry, Prada, Longchamp, Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, 
Saint Laurent, Dior ฯลฯ อีกทัlงยังมีรา้นอาหารและเครื�องดื�ม คาเฟ่ มากมายใหล้องเลือกชิมอีกด้วย
โดยจําหน่ายในราคาถูกกว่าราคา ปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั �นพิเศษตาม
ฤดูกาลต่างๆที�อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทําใหเ้ป็นสถานที�ที� ไดรั้บความนิยม
เป็นอย่างมากจากนักท่องเที�ยวที�ชื�นชอบการชอปปิl ง 

17.00 นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ลเดอโกล มีเวลาให้ท่านทําคืนภาษี ณ สนามบิน 
เจา้หน้าที�คอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรที�นั�งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง 

21.35 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โอมานแอร ์เที�ยวบินที� WY132  
(บริการอาหารเครื-องดื-มบนเครื-อง)  

DAY9 สนามบินมัสกัต - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
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06.40  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื�อรอเปลี�ยนเที�ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิl งใน

สนามบินที�มีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิ�นในมัสกัตชา้กว่าประเทศไทย c ชม.) 

08.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน โอมานแอร ์เที�ยวบินที� WY 815 
18.00 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  พรอ้มความประทับใจไม่รูลื้ม 
 

***รายการท่องเที-ยวอาจมีการเปลี-ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 
 

การยื�นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั�นตอนการยื�นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั�ง
แบบหมู่คณะและยื�น รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื� อประกอบการ

ตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าที�  
 

อัตราค่าบริการนี/ รวม 

 i. ค่าตั �วเครื�องบินชัlนประหยัด (Economy Class)  
 2. ค่านํ/าหนักสัมภาระท่านละ r ใบ นํ/าหนักไม่เกิน L� กิโลกรัม และถือขึ/ นเครื-อง ~ กิโลกรัม เป็นไป

ตามที�สายการบินกําหนด 
 c. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 A. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการพรอ้มพนักงานขับรถที�ชํานาญเสน้ทาง 
 w. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
 �. ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 
 �. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 
 �. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรม์สอบถามไดจ้ากเจา้หน้าที�) ค่าประกัน

อุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ i,w��,��� บาทค่ารักษาพยาบาลในกรณี
เกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ w��,��� บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม์)  

 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

อัตราคา่บริการนี/ ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื�องดื�มที�สั �งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่านํlาหนักเกินจากทางสายการ

บินและมากกว่า 1ชิl น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ
ของมีค่าที�สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมนํlามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรับขึl นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม  
หมายเหตุ โรงแรมส่วนใหญ่ในประเทศยุโรปจะไม่มีพนักงานยกกระเป๋าคอยอํานวยความสะดวกให้แก่ท่านซึ�ง

ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านดว้ยตัวท่านเอง 
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5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์และลูกคา้จ่ายค่าวีซ่าเองโดยตรงกับตวัแทน
ของแต่ละสถานฑูต 

� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเบลเยี-ยมท่านละไม่เกิน z,{�� บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ท่านละไม่เกิน 
L,��� บาท ทั/งนี/ ขึ/ นอยู่กับอัตราแลกเปลี-ยน ณ วันที-ยื-น 

**ชาํระ ณ วันยื-นวีซ่าเท่านั/น ไม่จ่ายรวมในค่าทัวร*์** 

 
** กรณีที-ลูกคา้ไม่สะดวกยื-นวีซ่าในวันที-บริษัทไดท้าํควิจองไวแ้ลว้นั/น ลกูคา้อาจจะมีค่าใชจ่้ายเพิ-มเติม
เป็นคิวพรีเมียม อีกท่านละ r,A�� บาท และในกรณีที-คิวพรีเมียมเต็มนั/น ก็จะตอ้งมีคา่ใชจ่้ายสาํหรับ
คิวพรีเมียมพิเศษ(วันหยุด) อีกท่านละ r,A�� บาท ** 

6. ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศกจ์ากประเทศไทย และค่าทิปไกดท์อ้งถิ-น  

~� ยูโร ต่อ ลูกคา้ r ท่าน 

ขอ้มูลเพิ-มเติมเรื-องตั �วเครื-องบินและที-นั -งบนเครื-องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ํารองที�นั�งพรอ้มชําระเงินมัดจําค่าตั �วเครื�องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ
ใด  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิUการเรียกเก็บค่ามัดจําตั �วเครื�องบิน ซึ�งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –5,000 
บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตั �วเครื�องบินทําการออกแล้วแต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิU เรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายตามที�เกิดขึl นจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนที�เหลือจากทางสายการบินใชเ้วลาประมาณ 
3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

c. เนื�องจากตั �วเครื�องบินของคณะเป็นตั �วกรุ๊ป ทําใหมี้เงื�อนไขหลายอย่างจากสายการบิน การออกบัตรที�นั�งไม่
สามารถล็อคที�นั�งได ้ ซึ�งโดยปกติแลว้ตั �วกรุ๊ปจะไดที้�นั�งในโซนเดียวกันหรือใกลเ้คียงกัน และจะออกเลขที�นั�ง
เรียงลําดับตามอักษรตัวแรกของนามสกุลไล่ลําดับไปตามแถวที�นั�งบนเครื�อง หลังจากสถานการณ์ Covid-
i
 ที�ผ่านมา ทําให้สายการบินมีการปรับเปลี�ยนนโยบายการจําหน่ายตั �วเครื�องบิน โดยมีการขายที�นั�ง
สําหรับลูกค้าที�ตอ้งการนั�งติดกัน หรือที�นั�งพิเศษอื�นๆ ทัlงนีl  ทางบริษัทฯจะดูแลจัดการให้ดีที�สุดเท่าที�จะ
เป็นไปได ้และลูกคา้อาจจะไม่สามารถสะสมไมล์ หรือใชส้ิทธิUพิเศษอื�นๆไดใ้นกรณีที�ท่านเป็นสมาชิกของสาย
การบินนัlนๆ 

เงื-อนไขการใหบ้ริการ 
1. ชาํระเงินมัดจาํ ท่านละ L{,000 บาท หลังจากทาํการจองภายใน 3 วัน ที�นั�งจะยืนยันเมื�อไดร้ับเงิน

มัดจําแลว้เท่านัlน  
2. ชําระยอดส่วนที-เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด 

ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
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3. ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ของผูที้� เดินทาง ที� มีอายกุารใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื� อทาํการจองคิวยื� นวี
ซ่าภายใน 1 วนันับจากวนัจอง  หากท่านไม่ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ใหท้างบริษัทตามกาํหนดเวลา ทาํ
ใหท้างบริษัทไม่สามารถจองคิววีซ่าใหท่้านไดทั้นกาํหนดที� วีซ่าจะตอ้งออก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ5 ใน
การคืนเงินค่ามัดจาํทัวร ์และขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัติ  

4. เมื�อไดร้ับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดทั้นที  
5. หากท่านที�ตอ้งการออกตั �วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าที� 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัlง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิUไม่
รับผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึl น 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชั �วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์จึง
มีความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัlงหมด 

ขอ้มูลเบื/ องตน้ในการยื-นวีซ่า 
1. การพิจารณาออกวีซ่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัlน บริษัทฯ เป็นเพียงแค่

ตัวแทนอํานวยความสะดวกในขัlนตอนการยื�นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที�มีเอกสารพรอ้มสมบูรณ์ขอ้มูลชัดเจน และมีความ
ประสงค์ที�จะเดินทางไปท่องเที�ยวยังประเทศตามที�ระบุเท่านัlน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื�นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้ง
แจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ ล่วงหน้าเพื�อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พิจารณาวีซ่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได ้

3. สําหรับผู ้เดินทางที�ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื�องการขอวีซ่าด้วยตนเองใน
ประเทศที�ตนพํานักหรือศึกษาอยู่เท่านัlน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ตํ �ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ�มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํ �า
กว่า 6 เดือน ผู ้เดินทางต้องไปยื�นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเล่มเก่า ใหกั้บทางบริษัทด้วย เนื�องจาก ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ�ง
ในการยื�นคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง สําหรับติดวีซ่าไม่ตํ �ากว่า 3 
หน้า 

5. ท่านที�ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ
เดินทางนัlนๆ และ พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 
หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

เงื-อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วัน ขึl นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้ายตามจริงที�เกิดขึl น 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทางเก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 15,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 25,000 บาท  
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4. แจง้ยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิUเก็บค่าใชจ่้ายทัlงหมด  
5. บริษัทขอสงวนสิทธิUในการเก็บค่าใชจ่้ายทัlงหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจํานวนที�บริษัทฯกําหนดไว้ (25 ท่านขึl นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้
เดินทางอื�นทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท ตอ้งนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัlงนีl  ท่านจะต้องเสียค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั �ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที� สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทัวร์หรือมัดจํา
มาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที�เกิดขึl นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื�นวีซ่า / ค่ามัดจําตั �ว
เครื�องบิน หรือค่าตั �วเครื�องบิน (กรณีออก ตั �วเครื�องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที�กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวน ค่ามัดจําโรงแรมที�พัก หรือค่าโรงแรมที�พัก (กรณีที�ไดชํ้าระค่าโรงแรมไปแลว้เต็มจํานวน) 

 8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั �วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิU ในการไม่คืนค่าทัวร์
ทัlงหมด 

 9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เนื�องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าที� ไม่ว่าเหตุผล
ใดก็  ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธิUในการไม่คืนค่าทัวร์ทัlงหมด 

ในวันยื-นวีซ่าหนังสือเดินทางตอ้งนาํส่งเขา้สถานทูต และระหว่างรอผลอนุมัติวีซ่า  
ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได ้

 
ขอวีซ่าเชงเกน้ (เบลเยี-ยม) ยื-นวีซ่าเดี-ยวแสดงตนที-สถานทูตฝรั -งเศส 

ใชเ้วลาอนุมัติวีซ่านับจากวันยื-นประมาณ rz-30 วันทาํการขึ/ นอยู่กับดลุพินิจทางสถานทูต 
 

เอกสารเบื/ องตน้ที-ใชใ้นการยื-นวีซ่า 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง,และเล่มเก่าแนบไปดว้ย) ที�เหลืออายุใชง้านไม่ตํ �ากว่า � เดือน และมีหน้า
หนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย c หน้า  
 รูปถ่ายสีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านัlน ขนาด c.w x 4.5 ซม. จํานวน � รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน � เดือน) 
หน้าตรงไม่สวมแว่นตาไม่ยิl ม เห็นฟัน  
 สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบา้น อย่างละ i ชุด / สําเนาสตูิบัตร i ชุด (กรณีอายุตํ �า กว่า 
�� ปี ) 
 สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีหมา้ย) / สําเนาใบเปลี�ยน
ชื�อ-สกุล อย่างละi ชุด (ถา้มี) 
 หลักฐานการไดร้ับวัคซีนครบ � เข็ม (ในหมอพรอ้มตอ้งมีภาษาอังกฤษควบคู่ดว้ย) 
 หนังสือแสดงการเคลื�อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ยอ้นหลัง � 
เดือน โดยตอ้งมีเลขที�บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ใน
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กรณีที�ยอดเงินในบัญชีชื�อออมทรัพย์ ไม่ถึง � หลักสามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจํา
เพิ�มเติมในการยื�นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน) 
***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหกั้นได)้ *** 
กรณีเด็กอายุตํ �า กว่า �� ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกับ บิดา/มารดาคนใดคนหนึ�งหรือบิดา
มารดาไม่ไดเ้ดินทางทัlงสองคนตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา 
ซึ�งจดหมายตอ้งออกโดยที�ว่า การอําเภอโดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 
 หลักฐานแสดงสถานการณ์ทํางาน i ชุด 

*** กรณีคา้ขาย : หลักฐานทางการคา้เช่น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการคา้ที�
มีชื�อผูเ้ดินทาง หรือ 

สําเนาใบเสียภาษีรา้นคา้ (ภพ.��)อายุยอ้นหลังไม่เกิน c เดือน (นับจากเดือนที�จะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผูถ้ือหุน้ : หนังสอืรับรองการทํางาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตําแหน่ง 

เงินเดือน และวันเริ�มงานพรอ้มสลิปเงนิเดอืน ยอ้นหลัง c เดอืน อายุยอ้นหลังไม่เกิน i เดือน (นับจากเดอืนที�
จะเดินทาง) 

*** กรณีขา้ราชการ: หนังสอืรับรองจากตน้สงักัด(ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตําแหน่ง เงินเดอืนและ
วันเริ�มงาน พรอ้มสลิปเงินเดือนยอ้นหลัง c เดอืน อายุ ยอ้นหลังไม่เกิน i เดือน (นับจากเดือนที�จะเดินทาง) 
       *** กรณีนักเรียนและนักศกึษา: หนังสอืรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็น
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที�ศึกษาอยู่อายุ ยอ้นหลังไม่เกิน i เดือน (นับจากเดือนที�จะเดินทาง) 
 

*** กรณีที-สถานทูตมีการเรยีกสัมภาษณก์รุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั/งหมด  
ไปในวันนัดสัมภาษณด์ว้ย*** 

 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื-นเพิ-มเติมตามดลุยพินิจของสถานทูต อยา่งกะทันหัน จึงขอ

ความกรุณาเตรยีมเอกสารเพิ-มใหค้รบถว้น ตามที-สถานทูตขอ  
เพื-อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติออกวีซ่าของสถานทูต *** 

 

****สาํคัญควรอ่าน**** 
 

 การพิจารณาออกวีซ่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัlน บริษัทฯ เป็นเพียงแค่
ตัวแทนอํานวยความสะดวกในขัlนตอนการยื�นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที�มีเอกสารพรอ้มสมบูรณ์ขอ้มูลชัดเจน และมีความ
ประสงค์ที�จะเดินทางไปท่องเที�ยวยังประเทศตามที�ระบุเท่านัlน 
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รูปภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น

การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ไดชํ้าระไปแลว้และ

หากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัlง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัlงนีl ทางบริษัท ฯ จะส่งเจ้าหน้าที�ไปอํานวยความ

สะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ�มเติม ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่าน

จัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิU ในการแจ้งสถานทูต

ยกเลิก 

วีซ่าของท่าน เนื�องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที�มีเอกสารพรอ้มและมีความประสงค์ที�จะเดินทางไปท่องเที�ยว

ยังประเทศที�ระบุเท่านัlน การปฏิเสธวีซ่าอันเนื�องมาจากหลักฐานในการขอยื�นวีซ่าปลอมหรือผิด

วัตถุประสงค์ในการยื�นขอวีซ่าท่องเที�ยว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิUในการคืนเงิน โดยหักค่าใชจ่้ายที�

เกิดขึl นจริงและคืนใหท่้านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30วัน  

 เงินคา่ธรรมเนียมในการยื�นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ ถงึแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าทางสถาน

ฑูตก็ไม่ไดค้ืนค่าธรรมเนียมที�ไดชํ้าระไปแล้ว และหากท่านตอ้งการยื�นคํารอ้งใหม่ ก็ตอ้งชําระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ดว้ยตนเองทุกครัlง 

 กรณียื�นวีซ่าแล้วไม่ไดร้ับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทัวร์หรือ
มัดจํามาแลว้ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที�เกิดขึl นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื�นวีซ่า / ค่า
มัดจําตั �วเครื�องบิน หรือค่าตั �วเครื�องบิน (กรณีออก ตั �วเครื�องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที�กรุ๊ปออก
เดินทางไม่ครบตามจํานวน ค่ามัดจําโรงแรม หรือค่าโรงแรม (กรณีทางบริษัทฯไดชํ้าระค่าโรงแรมเต็ม
จํานวน) 
 

กรุณาอ่านเงื-อนไข ก่อนการตัดสินใจจอง หลงัจากที-ท่านไดท้าํการจองและชาํระเงินแลว้ 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื-อนไขดังกล่าวในทุกกรณ ี

 
 

 


