
BEST OF EUROPE 
ฝรั�งเศส-เบลเยี�ยม-เนเธอรแ์ลนด-์เยอรมนั

 

โปรแกรมการเดนิทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ–กรุงปารีส (ฝรั� งเศส) 
21.00 น.  พร้อมคณะที�สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  
วันที�สอง  ปารีส–พระราชวังแวร์ซายส์–เที�ยวชมเมือง–ประตูชัยนโปเลียน–จัตุรัสคองคอร์ด–ขึ .นหอไอเฟล 
00.05 น. สายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 930 นําทา่นเดินทางสูก่รุงปารีส ประเทศฝรั�งเศส  
07.05 น. เดินทางถงึสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสมัภาระและดา่นศลุกากร รถโค้ชรอรับคณะ 

พร้อมบริการนํ�าดื�มและอาหารเช้าแบบกล่องด้วยเมนู “ข้าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์”  นําท่านเดินทางสู ่เมือง

แวร์ซายส์ (Versailles) ซึ�งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ อดีตเมืองหลวงและศนูย์กลางการเมืองการ
ปกครองในสมยัรัชกาลพระเจ้าหลยุส์ที� 14 เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (The Palace of Versaille) พระราชวงัหลวง
แหง่หนึ�งของประเทศฝรั�งเศส ตั Jงอยูที่�เมืองแวร์ซายส์ ซึ�งปัจจบุนัเป็นสว่นหนึ�งของมหานครปารีส พระราชวงัแวร์ซายส์เป็น
พระราชวงัที�ยิ�งใหญ่ และที�ได้ชื�อว่างดงามวิจิตรบรรจงที�สดุในยุโรป และนบัเป็นหนึ�งในเจ็ดสิ�งมหศัจรรย์ของโลกยุค



ปัจจุบนัด้วย ชมพระราชวงัอนัลํ Jาเลิศทางศิลปะของ เลอโวโมทร์ทและเลอโน ที�ได้ก่อสร้างขึ Jนตามพระราชประสงค์ของ
พระเจ้าหลยุส์ที� 14  นําทา่นชมพลบัพลาที�ท้องพระโรง ห้องพระบรรทมพระราชินี และห้องต่างๆ ที�วิจิตรงดงามด้วยภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั ศิลปวตัถลุํ Jาค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายที�เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลยุส์ที�โด่งดงัไปทั�วโลก ชมห้อง
ประวตัิศาสตร์ ห้องกระจก ฮอลล์ ออฟมิเรอร์ ที�เยอรมนียอมลงนามในสนธิสญัญาสงบศกึเมื�อครั Jงสงครามโลกครั Jงที� 1 

 
เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําทา่นชมความงดงามของ กรุงปารีส (Paris) “สาวน้อยแห่งยโุรป” มหานครที�เป็นศนูย์กลางอํานาจของยโุรปในยคุลา่

อาณานิคม ผ่านชม ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe)  สู ่ถนนชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ที�ผู้คน
หลงไหลในแฟชั�นทั�วโลกต้องมาเยือน ถ่ายภาพคู่กบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ�งในสญัลกัษณ์สําคญัของประเทศ
ฝรั�งเศส โดยหอนี Jจดัว่าเป็นสญัลกัษณ์แห่งอนสุาวรีย์ที�สงูที�สดุในโลก จากนั Jนนําท่านชมทิวทศัน์ที�สวยงามที�สดุของมหา
นครปารีสแบบพาโนรามารอบทิศทาง โดยนําท่าน ขึ .นชั .น 2 ของหอไอเฟล (Eiffel Tower) ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด 

(Place de la Concorde) ที�มี เสาโอเบลิสก์ (Obelisk) ที�นโปเลียนนํามาจากวิหารในลกัซอร์ของประเทศอียิปต์ เมื�อ
ครั Jงที�นโปเลียนพิชิตอียิปต์ได้ ตั Jงตระหง่านอยู่ยังลานประหารชีวิตผู้ ต่อต้านการปฏิวตัิ และสถานที�ตั Jงเครื�องกิโยติน
ประหารพระเจ้าหลยุส์ที� 16 และพระนางมารีองัตวัเน็ต 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมที�พกั ณ HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที�สาม LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE–ล่องเรือบาโตมูซ–โบสถ์นอร์ทเทรอดาม–ถนนชองป์เอลิเซ่ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 นําท่านเดินทางสู ่La Vallee Outlet Shopping Village แหลง่ช้อปปิJงที�รวมร้านค้าแบรนด์เนมชื�อดงัมากมายกว่า 70 

ร้าน เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, ETC. และสินค้า
ท้องถิ�นของที�ระลึกและอื�นๆ ตลอดจนร้านกาแฟสตาร์บคั เป็นต้น นอกจากนี Jยงัมีห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดใหญ่ไมว่า่จะเป็น AUCHAN, CENER COMMERCIAL VAL DE EUROPE ให้ทา่นได้เลอืกซื Jออยา่งจใุจ 

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches Cruise) เพื�อชมสถานที�สําคญัคู่บ้านคู่เมืองสองฝั�งของแม่นํ Jาแซนน์ 

โบราณสถานและอาคารที�เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนรัุกษ์ และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่น
เป็นมหานครที�งดงามแห่งหนึ�งของโลก ผ่านชมความสวยงามของ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม (Notre-Dame Cathedral) 
อนัศกัดิtสทิธิtที�มีอายกุวา่ 800 ปี ตั Jงเด่นเป็นตระหง่านริมแม่นํ Jาแซนด์ที�สวยงามยิ�ง (เรืองดบริการในกรณีที�นํ .าล้นตลิ�ง

และมีเหตุการณ์นัดหยุดงาน) จากนั Jนให้เวลาท่านเดินเลน่บน ถนนชอมป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ที�โด่งดงัมาก
ด้วยร้านรวงตา่งๆ อิสระให้ทา่นช้อปปิJงสนิค้า อาทิ นํ Jาหอม, เสื Jอผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เครื�องสาํอาง และอื�นๆ 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมที�พกั ณ HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที�สี�  ปารีส–บรูจจ์ (เบลเยี�ยม)–เที�ยวชมเมือง–จัตุรัสกลางเมือง–บรัสเซลส์–อะโตเมี�ยม–มานิเก้นพิส 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 นําทา่นเดินทางข้ามพรมแดนสู ่เมืองบรูจจ์ (Brugge) ประเทศเบลเยี�ยม ที�ได้รับฉายาวา่ “เมืองเวนีสแห่งทะเลเหนือของ
ยโุรป” ด้วยเหตทีุ�มีบ้านเรือนสวยงามสร้างขึ Jนทา่มกลางแมนํ่ Jาลาํคลอง และสะพานที�มีอยู่มากมายทั�วทั Jงบริเวณเมืองเก่า 
เที�ยวชมเมืองบรูจจ์ ที�ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ�งในเมืองสวยที�สดุของยโุรป ชมอาคารบ้านเรือนที�มีลวดลายประดบัฝา
ผนงั และบนหน้าจั�วของบ้านที�ออกแบบตามศิลปะยคุบาร๊อค-ดชัท์ ชมแมนํ่ Jาลาํคลอง ทา่เรือและถนนคนเดินที�ปดู้วยแผน่
อิฐ ผา่นสวนสาธารณะและยา่นการค้าโบราณ เข้าสู ่จัตุรัสกลางเมือง (Market Square) ที�มีความโดดเด่นของหอระฆงั
สงู 300 ฟตุของป้อมปราการประจําเมืองอาย ุ700 ปี อาคารศาลาว่าการเมือง (City Hall) แสนสวยสไตล์โกธิค บริเวณ
โดยรอบจะเต็มไปด้วยบรรยากาศย้อนยคุไปสูอ่ดีตกาล เหมือนเมื�อครั Jงที�เมืองบรูจจ์เป็นเมืองของเหลา่เศรษฐี ชม มหา

วิหารและรูปแกะสลักหินอ่อนมาดอนน่า (Chruch of Our Lady)  ฝีมือ ไมเคิลแอนเจโล จากนั Jนมีเวลาให้ท่านสมัผสั
บรรยากาศที�สวยงามของเมืองตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสู ่กรุงบรัสเซลส์ (Brussel) 

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําทา่นเที�ยวชมเมืองหลวงของเบลเยี�ยม แวะถ่ายรูปกบั อะโตเมี�ยม (Atomium) ปฎิมากรรมมหมึาเป็นลกูโมเลกุลเหล็ก 

} ลกูที�สร้างขึ Jนเป็นสญัลกัษณ์ของงาน Expo ในอดีต แวะชม ตลาดเก่าแกรนด์เพลส (Grand Place) ซึ�งถือเป็นจตัรัุส
อายุมากกว่า 400 ปี ที�ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและสวยที�สุดในยุโรป ชมลานกว้างปูแผ่นหินที�รายล้อมด้วยอาคาร
หลากหลายสไตล์ที�งดงามอยา่งวิจิตรพิศดาร ชมศาลาวา่การเมืองสไตร์โกธิคที�มีหอคอยยอดแหลมสงูสง่า และยงัมีถนน
ตรอกซอกซอยที�เรียงรายด้วยบ้านเรือนที�สวยงามสดุคลาสสิค ชมประติมากรรมรูปเด็กยืนฉี� มานิเก้นพิส (Maneken 
Pis) ที�มีชื�อเสยีงก้องโลก ด้วยการบรรจงสร้างขึ Jนจากตํานานวีรบรุุษของเมืองบรัสเซลส์ โดยศิลปิน เจอโรม ดเูกสนอย ใน
ปีค.ศ.1619 หลงัจากนั Jนมีเวลาให้ทา่นเดินเลน่ช้อปปิJงสนิค้าพื Jนเมือง เครื�องแก้ว ผ้าลกูไม้และช๊อคโกแล๊ต  

  
คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมที�พกั ณ HOTEL PULLMAN BRUSSELS CENTRE MIDI หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วันที�ห้า  บรัสเซลส์–อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)–ล่องเรือหลังคากระจก–ศูนย์ฯเจียรนัยเพชร–จตุรัสดามสแควร์ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) นครหลวงแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ชมภูมิประเทศที�ได้ชื�อว่า 
ดินแดนที�มีระดบัแผน่ดินตํ�ากวา่ระดบันํ Jาทะเล 

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําทา่นเที�ยวชมกรุงอมัสเตอร์ดมัทางลาํคลองด้วยการ ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) ชมความงามอนัเป็นแบบ

ฉบบัของเมืองริมนํ Jาที�สวยงามที�สดุในศตวรรษที� 17 เพลดิเพลนิกบับ้านเรือนทรงแคบที�อวดความงามกนัที�หน้าจั�ว ในสว่น
แม่นํ Jาลําคลองก็ยงัมีบ้านเรือนแพรูปทรงแปลกตาจอดเรียงรายมากกว่า 2,500 หลงั เข้าชม ศูนย์กลางการเจียรนัย

เพชร (City of Diamond) ที�มีชื�อเสียงที�สดุในโลก ซึ�งทําให้กรุงอมัสเตอร์ดมัได้ชื�อว่าเป็นเมืองแห่งเพชร (City of 
Diamond) ชมขั Jนตอนการคดัเลือกเพชร ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัเพชร และการซื Jอเพชรตามแบบมาตรฐานโลก เดินเลน่ที� 
จัตุรัสกลางเมืองดามสแควร์ (Dam Square) ผ่านชม พระราชวังของพระราชินีเบียทริค (The Palace of Beatrix 
of the Netherlands) อิสระให้ทา่นได้เลอืกซื Jอสนิค้าที�ทําด้วยไม้เป็นของที�ระลกึภายในร้านค้าพื Jนเมือง 



 
คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมที�พกั ณ HOTEL MERCURE AMSTERDAM AMSTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วันที�หก  อัมสเตอร์ดัม–หมู่บ้านซานสคานส์–กังหันลม–โรงงานผลิตเนยแข็ง–การทํารองเท้าไม้–โคโลญจน์ 

(เยอรมัน)–วิหารโคโลญจน์–เที�ยวชมเมือง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นําทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านซานสคานส์ (Zaanse Schans) เป็นหมูบ้่านเก่าที�รัฐบาลอนรัุกษ์ไว้ บริเวณนี Jจะมี กังหันลม 

(Windmill) ให้ทา่นได้ถ่ายภาพกบัสญัลกัษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ�งชาวดตัช์ในอดีตใช้เป็นที�อยู่อาศยัและต้องใช้
กงัหนัขนาดใหญ่นี Jวิดนําเข้าสูพื่ Jนที�การเกษตร ปัจจบุนัซานสคานส์เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�ผู้ ที�มาเยือนเนเธอร์แลนด์จะพลาด
ไมไ่ด้ ชม โรงงานผลิตเนยแข็ง ชนิดต่างๆ ซึ�งท่านสามารถทดลองชิมและซื Jอหาเป็นของฝากได้ ชม การทํารองเท้าไม้ 

(Wood Shoes Factory) ที�ชาวดตัช์ใช้สวมใสใ่นอดีต ซึ�งมีวิธีการทําที�นา่สนใจอยา่งยิ�ง 
เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านข้ามพรมแดนสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เมืองใหญ่และรํ�ารวยแห่งหนึ�งของเยอรมนั และต้นกําเนิดโอเดอ 

โคโลญจน์ 4711 อนัเลื�งชื�อ โดยนกัเคมีอิตาลีเป็นผู้คิดค้นในปีค.ศ.1709 ชม วิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) 
สถาปัตยกรรมแบบโกอธิค ที�งดงามยิ�งใหญ่ที�สดุในเยอรมนันี  ซึ�งวิหารทั Jงหมดได้สร้างเสร็จใน ค.ศ.1880 ชมความงดงาม
ภายนอกด้วยศิลปะการแกะสลกัและความงามของกระจกสีภายในวิหาร ที�แสดงถึงความสามารถของสถาปนิกในสมยั
นั Jน ที�นี�ยงัเป็นที�เก็บสมบตัิลํ Jาค่าของ สถปูแห่งมากี ไม้กางเขนแห่งเกโร เครื�องมือเครื�องใช้ เสื Jอคลมุสําหรับการประกอบ
พิธีทางศาสนาและเอกสารคมัภีร์ตา่งๆ อีกด้วย 

 
คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมที�พกั HOTEL HILTON COLOGNE หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วันที�เจ็ด  โคโลญจน์–สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต–เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
09.30 น. เดินทางสู ่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt Airport) เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบั มีเวลาให้ทา่นได้ทํา Tax Refund 
14.45 น. สายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 921 นําทา่นเดินทางสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทย 
วันที�แปด กรุงเทพฯ 
06.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

.................................................................................. 
 



(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิtในการปรับเปลี�ยนโปรแกรมเพื�อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ที�นกัทอ่งเที�ยวได้รับเป็นหลกัฯ) 

 

**การันตีกรุ๊ปออกเดนิทางที� 1d ท่านขึ .นไป** 
กาํหนดวนัเดนิทาง 

08-15 สงิหาคม 2558 15-22 สงิหาคม 2558 22-29 สงิหาคม 2558 29 ส.ค.-05 ก.ย. 2558 
05-12 กนัยายน 2558 12-19 กนัยายน 2558 19-26 กนัยายน 2558 26 ก.ย.-03 ต.ค. 2558 
�� – �� ตลุาคม ���� �� – �� ตลุาคม ���� ��- �� ตลุาคม ���� �� - �� ตลุาคม ���� 

��- �� พฤศจิกายน ���� �� – �� พฤศจิกายน ���� �� -�� พฤศจิกายน ���� �� พ.ย. – �� ธ.ค. ���� 
�� – �� ธนัวาคม ���� �� – �} ธนัวาคม ���� �} – �� ธนัวาคม ���� �� ธ.ค. �� - �� ม.ค. �} 
�� – �} มกราคม ���}  �} – �� มกราคม ���} �� – �� มกราคม ���} �� – �� มกราคม ���} 
�� -�� กมุภาพนัธ์ ���} �� – �� กมุภาพนัธ์ ���} �� -�� กมุภาพนัธ์ ���} �� ก.พ. – �� มี.ค. ���} 
�� – �� มีนาคม ���} �� – �} มีนาคม ���} �} – �� มีนาคม ���} �� มี.ค. – �� เ.ม.ย. ���} 

ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดินทางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558  

� ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น)                  ท่านละ   90,900 บาท 

� เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น มีเตียง                ท่านละ   81,900 บาท 

� เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียง                 ท่านละ   77,900 บาท 

� เด็กอาย ุ6-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง                  ท่านละ   68,900 บาท 

� เด็กอาย ุ4-5 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง                   ท่านละ    45,900 บาท 

� ในกรณีทา่นเดินทางคนเดียว ห้องพกัเดี�ยวเพิ�ม                ท่านละ     9,900 บาท 

**ในกรณีท่านไม่ใช้ตัhวเครื�องบิน คนืค่าตัhวเครื�องบิน / ผู้ใหญ่ ท่านละ 38,000 บาท** 

ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดินทางเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559  

� ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น)                  ท่านละ   83,900 บาท 

� เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น มีเตียง                ท่านละ   75,900 บาท 

� เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียง                 ท่านละ   71,900 บาท 

� เด็กอาย ุ6-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง                  ท่านละ   62,900 บาท 

� เด็กอาย ุ4-5 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง                   ท่านละ   41,900 บาท 

� ในกรณีทา่นเดินทางคนเดียว ห้องพกัเดี�ยวเพิ�ม                ท่านละ     9,900 บาท 

**ในกรณีท่านไม่ใช้ตัhวเครื�องบิน คนืค่าตัhวเครื�องบิน / ผู้ใหญ่ ท่านละ 36,000 บาท** 
ค่าทวัร์ต่อท่าน : เฉพาะเทศกาลปีใหม่ เดนิทางวันที� 26 ธันวาคม – 02 มกราคม 2559 

� ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น)         ท่านละ   86,900 บาท 

� เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น มีเตียง       ท่านละ   78,900 บาท 



� เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียง       ท่านละ  73,900  บาท 

� เด็กอาย ุ6-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง       ท่านละ   65,000 บาท 

� เด็กอาย ุ4-5 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง       ท่านละ   43,900 บาท 

� ในกรณีทา่นเดินทางคนเดียว ห้องพกัเดี�ยวเพิ�ม      ท่านละ   12,900 บาท 

**ในกรณีท่านไม่ใช้ตัhวเครื�องบิน คืนค่าตัhวเครื�องบิน / ผู้ใหญ่ ท่านละ 36,000 บาท** 
ค่าทวัร์รวม:  
� คา่ตั�วเครื�องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ�มของนํ Jามนัเชื Jอเพลงิแล้ว ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 
� คา่พาหนะทอ่งเที�ยวตามที�ระบใุนรายการ 
� คา่เข้าชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบใุนรายการ 
� โรงแรมที�พกัตามที�ระบใุนรายการ หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
� คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ คดัสรรเมน ูให้ทา่นได้เลศิรสในแตล่ะประเทศ 
� คา่ธรรมเนียมวีซา่เชงเก้น 
� คา่บริการนําทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์นําเที�ยว และคอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น 
� คา่ประกนัการเดินทางทอ่งเที�ยว  
� คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํ Jาหนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  
� สมนาคณุทกุทา่นด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก DIVA VACATION  ทา่นละ 1 ใบ 

� คา่ทิปคนขบัรถตลอดการเดินทาง 
� บริการนํ Jาดื�มทา่นละ 1 ขวดและอาหารเช้าแบบกลอ่ง “เมนหูมทูอดมหศัจรรย์” ในวนัที�สองของโปรแกรมการเดินทาง 
ค่าทวัร์ไม่รวม: 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม � % และคา่ภาษีหกั ณ ที�จ่าย � % 
� คา่ทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
� คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครื�องดื�มในห้องพกั และคา่อาหารที�สั�งมาในห้องพกั ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�ง

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที�ทางบริษัทฯ จดัให้ ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ตามที�ระบไุว้ในรายการ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
เช่น หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียวทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ�ม 

� ทิปหวัหน้าทวัร์ (Tour Leader) : ผู้คอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจําเป็นในเรื�องทิปสําหรับ
หวัหน้าทวัร์เป็นเรื�องที�คาดหวงั หากการบริการนั Jนเป็นที�ประทบัใจของทา่น 

วิธีการจอง : 
� กรุณาชําระมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั จากวนัจอง และชําระสว่นที�เหลอือยา่งน้อย 20 วนัก่อนเดินทาง  

หรือในกรณีสายการบินให้ออกตั�วก่อนกําหนดปกติ ทั Jงนี J บริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน 
เงื�อนไขการยกเลิก : 
� ยกเลกิหลงัการจอง หกัคา่มดัจํา 1,000 บาท (คา่บริการของพนกังาน) 
� ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัคา่มดัจํา 20,000 บาท 
� ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
� ยกเลกิการเดินทาง 1-3 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ 



� ในกรณีออกตั�วเครื�องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดคา่บริการตามจริง 
โปรดทราบ : 
� บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิtในการยกเลกิการเดินทาง ในกรณีที�มีผู้ เดินทางตํ�ากวา่ 15 ทา่น โดยที�จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบอยา่งน้อย 15 

วนั ก่อนเดินทาง 
� บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิtในการเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว กรณีที�เกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดั

หยดุงาน, การประท้วง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั Jงนี Jจะคํานึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์
ของทา่นไว้ให้ได้มากที�สดุ 

� บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ Jน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชําระมาแล้ว หากท่านถกูปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออก
เมือง อนัเนื�องจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

เมื�อทา่นจองทวัร์และชําระมดัจําแล้ว หมายถึงทา่นยอมรับในข้อความและเงื�อนไขที�บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
เอกสารในการยื�นวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 15 วันทาํการ 

� พาสปอร์ตที�ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื�นหรือไม ่ควรนําไปแสดงด้วยเพื�อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 

� รูปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จํานวน 2 ใบ พื Jนหลงัต้องเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา) และเหมือนกันทั Jง 2 รูป ควรมีอายุไม่เกิน 6 
เดือน และไมเ่คยใช้ขอวีซา่ประเทศอื�นๆ มาก่อน 

� สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชนหรือสําเนาบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า /
สาํเนาสตูิบตัร (ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์)  

� หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัทหรือสงักดัที�ท่านทํางานอยู่ ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านั Jนโดยระบตุําแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน
ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที�เริ�มทํางานกบับริษัทนี J และช่วงเวลาที�ขอลางานเพื�อเดินทางไปทอ่งเที�ยว  

� กรณีที�เป็นเจ้าของกิจการ ขอสาํเนาใบจดทะเบียนการค้า, สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสําเนาหนงัสือรับรองบริษัทที�คดัไว้ไม่เกิน 
6 เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์หรือใบเสยีภาษี และสาํเนาหลกัฐานการเงินของบริษัทย้อนหลงั 6 เดือน 

� สมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบบัจริง (กรุณานํามาด้วยในวนัที�มาขอวีซา่) 
� หนงัสอืรับรองจากธนาคารบญัชีออมทรัพย์ เป็นภาษาองักฤษ (BANK CERTIFICATE) ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

� สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์บญัชีสว่นตวั ย้อนหลงั 6 เดือนอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ที�มีการเข้าออกของเงิน
สมํ�าเสมอและมีจํานวนไมต่ํ�ากวา่ 6 หลกั เพื�อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อ
กลบัสู่ภมูิลําเนา ในกรณีที�เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ�งในการยื�นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายเป็น
ภาษาองักฤษในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

� กรณีที�บริษัทของท่านเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทั Jงหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเป็นภาษาองักฤษ เพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมาทํางานของท่าน 
โดยระบชืุ�อผู้ เดินทางและเหตผุลที�จดัการเดินทางนี Jในจดหมายด้วย 

� กรณีที�เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัการศกึษาฉบบัจริง  
� กรณีที�เด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปีบริบรูณ์ เดินทางกบับิดาหรือมารดา “ทา่นใดทา่นหนึ�ง” จะต้องมีหนงัสอืยินยอมจากที�วา่การอําเภอหรือ

เขต โดยที�บิดาหรือมารดา ต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ�งได้ ณ ที�ว่าการอําเภอ
หรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผู้ อํานวยการเขตลงลายมือชื�อและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 



� หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และกรุณาแต่งกาย
ชดุสภุาพ ทั Jงนี Jจะมีเจ้าหน้าที�บริษัทฯไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารเพิ�มเติมดงักลา่วเช่นกนั 

� การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า
ทางสถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้องใหม ่ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั Jง 

� สถานทตูไมม่ีนโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่น
ไมส่ามารถเรียกร้องขอคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ได้ 

� กรณีที�ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้รับพิจารณาวีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิtในการแจ้งสถานทตู เพื�อทําการยกเลกิ
วีซา่ของทา่น เนื�องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 


