
 

 
บินด้วยสายการบิน OMAN AIR (WY) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

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

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

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

WY 815 MCT(มสักตั) – BKK(สวุรรณภมิู) 08.50 – 18.00 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 30  ก.ก. (ไม่เกิน 2ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 



 

มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-19  
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 
** รบัจองเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 
** รบัแคก่รุ๊ปละ 25 ทา่นเทา่นัน้ เทีย่วสบายใจ 
** ใชร้ถบสัคนัใหญ่ 44 ทีน่ัง่ นัง่สบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทุกวนั 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** รบัวคัซนีทุกชนิด ฉีดครบโดสแลว้ ยกเวน้ Sinovac / Sinopharm 
** เขา้รว่ม Test & Go นอนโรงแรมคนืที ่1 และ 5 เพือ่ตรวจ RT-PCR 

 
 
DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – สนามบินมสักตั  (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
17.30  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน 

OMAN AIR โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ 
และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

20.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR 
เทีย่วบนิที ่WY816  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบรกิาร ** 

23.35  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุมสักตั ประเทศโอมาน (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 



DAY 2 สนามบินมสักตั (โอมาน) – แฟรงกเ์ฟิรต์ (เยอรมนั) – มหาวิหารแฟรงกเ์ฟิรต์ – โรเมอร์
เบิรค์ – อนุเสาวรียส์กลุเงินยโูร – ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – โคโลญ   (–/L/D) 

02.00 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานกรงุแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิ
ที ่WY115  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบรกิาร ** 

07.05 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกรงุแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง 
และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  

 จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ แฟรงกเ์ฟิรต์ (FRANKFURT) เมอืงทีต่ ัง้อยู่บนรมิฝัง่แม่น ้าไมน์ เป็นเมอืงที่มี
ประวตัิต่อเนื่องอนัยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตรยิ์และจกัรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้เป็น
สถานที่ประกอบพธิรีาชาภเิษกในปัจจุบนั นอกจากนี้แฟรงเฟิร์ตยงัเป็นเมอืงศูนยก์ลางของการคมนาคม
การคา้ของเยอรมณแีละเป็นเมอืงทีม่คีวามร ่ารวยมากทีสุ่ดในสหภาพยโุรปอกีดว้ย 

 น าท่านแวะชม มหาวิหารแฟรงกเ์ฟิรต์ (FRANKFURT CATHEDRAL) มหาวหิารศกัดิส์ทิธิท์ ีม่ขีนาดใหญ่
ทีสุ่ดแห่งนครแฟรงก์เฟิรต์ ถูกสรา้งขึน้แบบโกธคิสไตลใ์นช่วงศตวรรษที ่13 ซึง่ในอดตีกาลมหาวหิารแห่งนี้
ยงัใชเ้ป็นสถานที่ในการเลอืกตัง้ผูป้กครองแควน้แห่งโรมนัครสิตจกัร และเป็นสญัลกัษณ์แห่งศูนยร์วมจติใจ
ของชาวเยอรมนัตัง้แต่ศตวรรษที1่9 เป็นตน้มา   

 น าท่านแวะถ่ายรูป ณ โรเมอรเ์บิรค์ (ROMERBERG) ซึ่งหมายถงึค าว่าโรมนัในภาษาเยอรมนั บ้านที่ซื้อ
โดยสภาเมอืงใน1405 จากครอบครวัพ่อคา้เศรษฐ ีบ้านหลงักลางกลายเป็นศาลากลางจงัหวดัในเวลาต่อมา
และมกีารเชื่อมต่อในภายหลงักบัอาคารขา้งเคยีงรวมจ านวน 9 หลงัเป็นย่านตลาดเก่าหรอืComplex ของ
นครแฟรงกเ์ฟิรต์ โดยในอดตี Complex แห่งนี้ถูกท าลายพนิาศย่อยยบัโดยระเบดิในช่วงยุคสงครามโลกครัง้
ทีส่อง แต่ไดถู้กฟ้ืนฟูใหก้ลบัมามสีภาพดดีัง่เดมิ  
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ปกบั สญัลกัษณ์เงนิยโูร ทีอ่ยูด่า้นหน้าตกึ ยโูรทาวเวอร์ จะมจีดุแลนดม์ารก์ขนาดใหญ่เรยีกว่า อนุเสาวรีย์
สกลุเงินยโูร (EURO MONUMENT) มลีกัษณะเป็นสญัลกัษณ์ของสกุลเงนิยโูรสนี ้าเงนิ และมดีาวสทีอง
ลอ้มรอบอยู ่ซึง่เป็นจดุแลนดม์ารก์ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมาเทีย่วชมและถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  



 
 เดนิทางสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ (HEIDELBERG) (ระยะทาง 78 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง) เมอืงทีสุ่ดแสน

โรแมนตกิรมิฝัง่แม่น ้าเน็คคาร ์(Neckar River) อดตีเมอืงศูนยก์ลางการศกึษาทีส่ าคญัของเยอรมนั และยงั
เป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
 น าท่านถ่ายรปูดา้นนอก ปราสาทไฮเดลเบิรก์ (HEIDELBERG CASTLE) ทีส่รา้งขึน้บนเชงิเขาเหนือแม่น ้า
 เน็คคาร์ ซึ่งจากด้านบนปราสาทท่านยงัสามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของเมอืงไฮเดลเบริก์ได้โดยรอบ โดยตวั
 ปราสาทสรา้งจากหนิทรายสแีดงซึง่มอีายุเก่าแก่ กว่า 900 ปี ชมประตูคนืเดยีว (Elisabeth’s Gate)ทีส่รา้ง
ขึน้ โดยค าสัง่ของพระเจา้เฟเดอรกิ ทีส่รา้งเพื่อเป็นของขวญัวนัเกดิแด่ พระมเหส ีอลซิาเบธ ซึง่สรา้งเสรจ็ภายใน
 คนืเดยีว ชมถงัไวน์ทีใ่หญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดในโลกอายุ 100 กว่าปี มคีวามจุถงึ 220,000 ลติร เดนิทางสู่ ถนน
 ฮอลสตราสเซ (HAUPTSTRASSE) ถนนนี้เป็นถนนสายหลกัของเมอืง สถานที่ท่องเที่ยวของเมอืงส่วน
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อยูต่ามสองขา้งทางของเมอืงใหด้กูนัไปเรือ่ย ๆ แน่นอนว่าเมือ่เป็นถนนสายหลกั สองขา้งทางกต็อ้ง เ ต็ม ไป
ดว้ยแหล่ง Shopping และของกนิ 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโคโลญ (COLOGNE) (ระยะเวลา 250 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชม.)   
 เมอืงส าคญัรมิแม่น ้าไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ 

 และอุตสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหล่งผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชื่อ น าเทีย่วชมตวัเมอืงโคโลญ เมอืง
 เก่าสมยัโรมนัเรอืงอ านาจ น าท่านชม มหาวิหารโคโลญ (COLOGNE CATHEDRAL) ซึง่เริม่ก่อสรา้งมา
 ตัง้แต่ปี 1248 แต่มเีหตุท าใหต้้องหยุดพกัการก่อสรา้งไปบา้งส่งผลใหต้้องใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจงึเสรจ็
 สมบูรณ์ ทัง้นี้จงึแล้วเสรจ็ในปี 1880 มหาวหิารโคโลญ เป็นศาสนสถานของครสิต์ศาสนาโรมนัคาทอลิก 



 นับเป็นวหิารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมยันัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสูงถงึ 
 157 เมตร กวา้ง 86 เมตรยาว144 เมตร จดุประสงคเ์พื่ออุทศิใหน้กับุญปีเตอรแ์ละพระแมม่าร ี   

ค า่        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูขาหมเูยอรมนั 
พกัท่ี        HOTEL LEONARDO ROYAL , COLOGNE  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
DAY 3  ล่องเรือเมืองกีธรูน์ – เท่ียวงาน KEUKENHOF 2022 – อมัสเตอรด์มั                (B/L/D) 
เช้า        บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองกีธรูน์ (GIETHOORN) (ระยะทาง 260 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง)  เป็นหมู่บา้น

แห่งสายน ้าอนัแสนเงยีบสงบ ตัง้อยู่ระหว่างเมอืงซโวลเลอ (Zwolle) และสตนีวกิ (Steenwijk) ประเทศ
เนเธอรแ์ลนด์ โดยได้รบัฉายาว่าเป็นหมู่บ้านไรถ้นน เพราะผูค้นที่นี่จะสญัจรกนัทางเรอื จงึมคีูคลองเลก็ ๆ 
ลดัเลาะอยู่รอบหมู่บ้าน บ้านทุกหลงัก็จะมเีรอืเป็นพาหนะประจ าครวัเรอืนนัน่เอง บรรยากาศด ีไม่มมีลพษิ 
เตม็ไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมบ้านสะพรัง่ บา้นเรอืนกค็ลาสสคิ ถูกออกแบบและตกแต่งใหเ้ป็นกระท่อมสไตล์
ยุโรปตะวันตก มีสะพานไม้เล็กๆ ทรงสวยกว่า 180 สะพาน ไว้เชื่อมระหว่างบ้านเรือนเข้าหากัน มี
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงผลงานโบราณวัตถุมากมาย ซึ่งมีประวัติความเป็นมาไม่ต ่ ากว่า 100 ปี เปิดให้
นักท่องเที่ยวเข้าชม และยงัมรี้านขายของที่ระลกึ อาหารพื้นเมอืงอร่อยๆ ร้านกาแฟสุดชคิที่เสริ์ฟกาแฟ
หอมๆ จบิไปชมววิไป ได้ใช้ชวีติสโลวไลฟ์ในวนัพกัผ่อนกบัคนรกั เป็นการเตมิพลังได้ดทีเีดยีวค่าผู้คนที่นี่ 
ส่วนมากมอีาชีพเป็นชาวไร่ ฐานะค่อนข้างดี มฟีาร์มเป็นของตัวเอง บ้านแต่ละหลงัถูกออกแบบให้เป็น
กระท่อมสไตล์ตะวนัตกมคีวามโดดเด่นสวยงาม ในช่วงฤดูใบไมผ้ลคิาบเกี่ยวกบัฤดูรอ้น ถอืเป็นช่วงเวลาที่
พคีทีสุ่ดในการมาท่องเทีย่วหมูบ่า้นแห่งนี้ เพราะจะไดล้่องเรอืชื่นชมทศันียภาพอนัสวยงามภายในหมู่บา้น 

 ไฮไลท์ของที่นี่ก็คอืการล่องเรอืไปตามแม่น ้าล าคลองลดัเลาะไปตามบ้านเรอืนอนัสงบทวิทศัน์ของสองฝัง่
คลองต้มไมส้เีขยีวจดั ใบไมท้ี่อยู่บนกิง่ก้านของต้นไมท้ าให้บรรยากาศรื่นรมย ์สบายตา บางช่วงมไีมด้อกที่
ก าลงับานสะพรัง่ และช่วงเวลาของฤดใูบไมผ้ลทิีส่วยงาม (รายการน้ีรวมค่าล่องเรือเรียบร้อยแล้ว) 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 



น าท่านเขา้ชมงานเทศกาลดอกทวิลปิ KEUKENHOF 2022 ซึง่ในช่วงระหว่างปลายเดอืนมนีาคม – ตน้
เดอืนพฤษภาคมของทุกปี และเปิดใหเ้ขา้ชมเพยีงปีละหนึ่งครัง้ ภายในประกอบไปดว้ยทวิลปิทีม่มีากกว่า    
7 ลา้นตน้ มพีืน้ทีก่ว่า 200 ไร ่ออกดอกบานสะพรัง่อยูดู่ละลานตา ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่อนัเก่าแก่ 
มทีางเดนิอนัรม่รืน่ บา้งกม็งีานประตมิากรรมประดบัสวนอยูเ่ป็นระยะ มสีระน ้าและน ้าพุ มีศาลาจดัแสดง
กจิกรรมต่างๆ เกีย่วกบัดอกไมม้ากมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
พกัท่ี        BEST WESTERN PLUS HOTEL , AMSTERDAM  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
  
DAY 4  หมู่บา้นซานสค์นัส ์– เท่ียวงาน FLORIADE EXPO 2022 –  ดมัสแควร ์–    
  ล่องเรือหลงัคากระจก                   (B/-/D) 
เช้า        บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านกงัหนัลมซานสค์นัส ์(ZAANSE SCHANS) ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑเ์ปิด ท่าน 
  สามารถเขา้ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวดชัต ์ทีใ่ชก้งัหนัลมกว่ารอ้ยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตัง้แต่ 
  ศตวรรษที ่17-18 โดยท าหน้าทีผ่ลติน ้ามนัจากดอกมสัตารด์ กระดาษ งานไม ้ นอกจากนี้ภายในหมูบ่า้นแห่ง 
  นี้ยงัมพีพิธิภณัฑท์ีน่่าสนใจ อาท ิพพิธิภณัฑเ์บเกอรี่–ชสีฟารม์ นาฬกิา รา้นขายเครือ่งกาแฟและชา 



 
 น าท่านเดนิทางสู่งาน นิทรรศการพนัธุ์ไม้นานาชาติ (FLORIADE EXPO 2022) ซึง่จะจดัขึน้ทุกๆ 10 ปี 

เป็นนิทรรศการพชืสวนของชาวดตัช์ทีจ่ะจดัขึน้ทีเ่มอืงอลัเมยีร ์ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ จะเป็นนิทรรศการพชื
สวนโลก AIPH ครัง้ที ่23 และ Floriade ครัง้ที ่7 และจะจดัขึน้ตัง้แต่วนัที ่14 เมษายนถงึ 9 ตุลาคม พ.ศ. 
2565 ธมีของงานคอื "Growing Green Cities" และจะเน้นไปทีค่วามจ าเป็นในการรวมธรรมชาตแิละเมอืง
เขา้ดว้ยกนั หมายเหตุ: ระยะเวลาจดัแสดง 14 เมษายน – 9 ตุลาคม 2565 

 น าท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้า (Cable Car) เมื่อท่านก้าวขึน้กระเช้าเคเบลิทีม่คีวามยาว 850 เมตร เหนืองาน 
Floriade ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบั ทศันียภาพอนังดงามของพืน้ทีจ่ดังานจากความสูง 35 เมตร ใหท้่าน
ไดเ้หน็ชมงานจากมมุสงูและเหน็งานทัว่ทัง้งาน (รายการน้ีรวมค่ากระเช้าเรียบร้อยแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

น าท่านชม จตัรุสัดมัสแควร ์(DAM SQUARE) ศูนยก์ลางของเมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพื่อร าลกึถงึทหารที่
เสยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงทีห่ลุยส์ โบนาปารต์ เคยใช้เป็นพระราชวงัหลวง
ในช่วงทีจ่กัรพรรด ินโปเลยีนแห่งฝรัง่เศสเรอืงอ านาจ  
ชมเมอืงอมัสเตอร์ดมัโดยการ ล่องเรือหลงัคากระจก ลดัเลี้ยวเข้าตามล าคลอง สมัผสัชวีติความเป็นอยู ่
รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเก่าแก่อนังดงามสบืทอดมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่17 และทศันียภาพของบา้นเรอืนอนั



สวยงามอย่างมเีอกลกัษณ์ น าเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรที่มชีื่อเสยีงท่านจะได้สมัผสัและเรยีนรู้
พืน้ฐานในการดูและการเจยีระไนเพชรในรปูแบบต่างๆ พรอ้มกนันัน้ยงัไดม้โีอกาสเลอืกซื้อเพชรเมด็งามใน
ราคาโรงงาน และท่านสามารถ เลือกชมสินค้าอื่ น  อย่ างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย  อาทิ เช่น 
ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, 
BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬิกาแฟชัน่อย่าง GUCCI , DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 
EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

 
ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน   
พกัท่ี        BEST WESTERN PLUS HOTEL , AMSTERDAM  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
DAY 5 อมัสเตอรด์มั – บรจูก ์– จตัรุสับรจูก ์– บรสัเซลส ์– อะโตเม่ียม – ปารีส  (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบรจูก ์(BRUGES) (ระยะทาง 230 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 ชม.)  เมอืงหลวงของ 
  แควน้ฟลนัเดอร ์ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดเมอืงหนึ่งของยโุรป  ซึง่เมอืงบรจูก์ไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็น 
  เวนิสแห่งตอนเหนือ เป็นเมอืงทีเ่งยีบสงบ และเตม็ไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องการผสมผสานระหว่างอารยธรรมใน 
  ยคุสมยักลางและสมยัใหมไ่ดอ้ยา่งลงตวั อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจาก 
  องคก์ารยเูนสโกอ้กีดว้ย นอกจากนี้ เมอืงบรจูกย์งัมธีรรมชาตอินังดงาม มสีถานทีท่่องเทีย่วทีห่ลากหลายซึง่ 
  ลว้นแต่แสดงใหเ้หน็เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเมอืงบรจูก์ 
  พาทุกท่านสู่จตุัรสัใจกลางเมอืงบรจูก ์ ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเมอืง มพีืน้ทีป่ระมาณ 1เฮคตาร ์เป็นทีต่ ัง้ของ 
  งานสถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ามากมาย ทัง้ หอระฆงัเก่าแก่ในสมยัศตวรรษที ่12 ศาลาว่าการเมอืงใน 
  รปูแบบสถาปัตยกรรมสไตลน์ีโอ โกธคิ รวมทัง้รปูปั้น Jan Breydel และ Pieter de Coninck ซึง่ตัง้อยู่ใจ
กลาง  จตุัรสั ยิง่ไปกว่านัน้จตุัรสัแห่งนี้ ยงัเป็นทีต่ ัง้ของรา้นอาหาร และรา้นคา้อกีมากมาย อาท ิรา้นสนิคา้แฟชัน่ชัน้ 
  น า และช๊อคโกแลต ของฝากขึน้ชื่อของประเทศเบลเยีย่ม  



 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
  น าท่านเดนิทางสู่กรงุ บรสัเซลส ์(BRUSSELS) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยยีม (ระยะทาง 56 กม. ใช ้
  เวลาเดนิทาง 45 นาท)ี    สถานทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่องคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้ 
  จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบั อนุสรณ์อะโตเมีย่ม (Atomium) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ในการจดังาน 
  แสดงสนิคา้โลก “เอก็ซโ์ป” เมือ่ปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมอืนครสิตลั โดย 
  ขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจรงิถงึ 165 พนัลา้นเท่า  

 
 น าท่านเดนิทางสู่ มหานครปารีส (PARIS)  เมอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกทีน่กัท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีสุ่ด ปัจจุบนักรุงปารสีเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล่ ้าสมยัแห่งหนึ่งของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ  สื่อ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละ

ศิ
ล
ป
ะ
 
ท า
ใ
ห้
ก
รุ
งปารสีเป็นหน่ึงในเมอืงทีส่ าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก 

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 
พกัท่ี  APPART’CITY COMFORT HOTEL, PARIS  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

DAY 6  พระราชวงัแวรซ์ายส ์- La Vallee Village Outlet                (B/L/-) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



  ** หลงัอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารผลตรวจเพ่ือใช้ เชค็อินกลบัประเทศ 
  ไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาประมาณ 40-50 EURO) ** 

เดนิทางสู่เมอืงแวรซ์ายส ์เพื่อน าเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(VERSAILLE PALACE) 
อนัยิง่ใหญ่ (มไีกด์คนไทยบรรยายในพระราชวงั) ที่สร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจา้หลุยส์ที่ 14 

ภายในตกแต่งอยา่งวจิติรอลงัการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รปูปั้น รปูแกะสลกัและเครื่องเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิ
อยา่งมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงทีต่กแต่ง
อย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่
เป็นห้องที่พระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้า
หลุยสท์ี ่14 แห่งฝรัง่เศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรบัจดังานเลีย้งและเต้นร าของพระนางมาร ีองัตวัแนตต ์
มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของ
จกัรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่   

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
จากนัน้เดนิทางสู่ CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE เพื่อช๊อปป้ิงที ่เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้แบ
รนดเ์นมใหเ้ลอืกมากมายอาท ิ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 และอื่นๆอกีมากมาย อสิระใหท้่าน
เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี APPART’CITY COMFORT HOTEL, PARIS  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

DAY 7  ซิต้ีทวัรก์รงุปารีส – ช้อปป้ิง ชองป์เอลิเซ่ – สนามบินปารีส         (B/L/-) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าชมมหานครปารสี ผ่านลานประวติัศาสตร ์จตัุรสัคองคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE)    ทีพ่ระ

เจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ถูกตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิตัฝิรัง่เศส แลว้ผ่าน
เข้าสู่ถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ซึ่งทอดยาวจากจตุัรสัคองคอร์ดตรงสู่
ประตูชยันโปเรยีน น าชมและถ่ายรปูคู่กบั  ประตูชยันโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) สญัลกัษณ์แห่งชยั
ชนะของจกัรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาส์เตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสรจ็
ในปี ค.ศ.1836  

   น าท่านถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบักบั หอไอเฟล (TOUR EIFFEL) สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสี 
ดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟุต ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจตุัรสัทรอคคาเดโร่ 



น าท่าน ล่องเรือบาโตมชุ (BATEAUX MOUCHES RIVER CRUISE) ไปตามแม่น ้าแซนทีไ่หลผ่านใจกลาง
กรงุปารสีชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝัง่แมน่ ้าเป็นอกี
หนึ่งประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจ 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูหอยเอสคาโก้ 
น าท่านสมัผสักบับรรยากาศทีเ่ตม็ไปดว้ยนกัชอ้ปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรงุ
ปารสีที ่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์ (Galleries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น 
Bucherer รา้นดงัของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิช่น ชอ็คโกแลต ,
เครือ่งหนงั,มดีพบั, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 
หลกัจากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนน ชองป์เอลิเซ่ ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย 

ค า่  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุปารีส   ประ เทศฝรัง่ เศส  เพื่ อ ให้ท่ านได้ท า  Tax 
Refund และเตรยีมการเชค็อนิเดนิทางกลบั 

21.35  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุกรงุมสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบนิ OMAN AIR  
เทีย่วบนิที ่WY132  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 

DAY 8  สนามบินมสักตั - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)       (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
06.40  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุกรงุมสักตั ประเทศโอมาน (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
08.50  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิ

ที ่WY815  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
18.00  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 
 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  



กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ท่านละ 

09 – 16 เมษายน 65 BKK–MCT–FRA(WY816/115) 
CDG-MCT-BKK(WY132/815)   79,999 79,999 79,999 9,000 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 55,000 บาท 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50 ยโูร (EURO) ต่อ 
ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 
** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 
อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดย

มีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าที่

จะพจิารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 



- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

- ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยืน่วซี่าเชงเก้น (กรณมีวีซี่าแลว้หรอืยืน่วซี่าเองลดราคาไป 5,000บาท) 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 EURO  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเชค็อนิตอนกลบัประเทศไทย ประมาณ 40-50 EURO 

- ค่าโรงแรม TEST&GO ในคนืที ่1 และ คนืที ่5 ตอนมาถงึประเทศไทย 
- ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดนิทาง 72 ชัว่โมง เพื่อใชใ้นการเชค็อนิขาไป 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 20,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนเดินทาง 



- กรณลีกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายห้ามเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ ขึน้อยู่



กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 



หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  



- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

1. ห
นั ง
สื อ

เดินทางเล่มปัจจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน และมหีน้าวา่ง 
ไมต่ ่ากวา่ 2 หน้า 

2. รปูถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.  
จ านวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่นัน้  
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหวัไหล่ เพื่อ
สามารถเหน็ใบหน้า ถงึ 70-80% ของภาพ และเพือ่ความชดัเจน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรียน 

 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการบรษิทั / รา้นคา้:  
หนังสอืรบัรองบรษิทัฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรอง (มอีายุไม่เกิน 3 เดอืน) / ใบจดทะเบยีน
พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

 กรณีพนกังานบรษิทั: จดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วนัเริม่งาน เงนิเดอืน 
จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ 
จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษิทัฯ ทีม่หีวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอร์
ตดิต่ออยา่งชดัเจน 

 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: หนงัสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงาน  
 กรณีเกษยีณอายรุาชการ: ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายชีแ้จงตนเองเกี่ยวกบัการ

เกษยีณอาย ุ
 กรณีประกอบธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน: จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหน้าทีก่ารงาน 
 กรณีเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา: จดหมายรบัรองการเรยีน ภาษาองักฤษ  

 

 
เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรัง่เศส) 



(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรยีน ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซี่า จดหมายตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษเทา่นัน้และตอ้งสะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

 
4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพจิารณา สมดุบญัชีประเภทออมทรพัย ์เทา่นัน้   

 หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบบัจริง ระบุชื่อเจา้ของบญัชใีห้
ครบถว้น (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายไุม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที่
ยืน่วซี่า  
 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุด

ไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัทีน่ดัยืน่วซี่า  
ส าเนาจากสมุดบญัช ียอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุดไม่เกิน 30 วนั สามารถใช้แทน 
BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีทีส่มุดบญัชดีงักล่าวมกีารเคลื่อนไหวบญัชอีย่างต่อเน่ืองไม่มี
การกระโดดขา้มเดอืน และในทุกหน้าทีม่รีายการเดนิบญัชขีองผูส้มคัร ตอ้งมกีารระบุหมายเลข
สมุดหรอืหมายเลขบญัช ีหากไมม่ไีมส่ามารถใชย้ืน่ได ้
***หลกัฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมดุบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านัน้*** 

5. ส าเนาสลปิ เงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน (ถา้ม)ี 
6. ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน 
7. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
8. ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ - เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 
9. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์) 
 
เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปีและไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา 

 เดก็เดินทางกบับคุคลอ่ืน บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยทีว่่า
การเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไร
กบัเดก็ 

 เดก็เดินทางกบับิดา มารดาต้องท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรอื
อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา (ระบุชื่อบดิา)  

 เดก็เดินทางกบัมารดา บดิาต้องท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรอื
อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 



กรณีรบัรองการเงินให้บุคคลในครอบครวั (เกี่ยวขอ้งทางสายเลอืดเท่านัน้ บดิามารดา,บุตร,พีน้่อง,สามี
ภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงัน้ี 

 หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบช่ืุอเจ้าของบญัชี

(ผูร้บัรอง) และต้องระบช่ืุอผูถ้กูรบัรองด้วย มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัทีย่ ืน่วซี่า (สะกด

ชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่า่สุดไมเ่กนิ 

30 วนั นบัจากวนัทีน่ดัยืน่วซี่า  
ส าเนาจากสมุดบญัช ียอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่า่สุดไมเ่กนิ 30 วนั สามารถใชแ้ทน 
BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีทีส่มุดบญัชดีงักลา่วมกีารเคลื่อนไหวบญัชอียา่งต่อเน่ืองไมม่ี
การกระโดดขา้มเดอืนและในทุกหน้าทีม่รีายการเดนิบญัชขีองผูส้มคัร ตอ้งมกีารระบุหมายเลข
สมุดหรอืหมายเลขบญัช ีหากไมม่ไีมส่ามารถใชย้ืน่ได ้

***หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชเีลม่เดยีวกนัเทา่นัน้*** 
 

หมายเหต:ุ 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่ค ารอ้งขอวซี่า เพือ่สแกนลายน้ิวมอื 

 ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทตูฯ โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

 หลงัจากทีผู่ส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวซี่ากบัทางศูนยย์ืน่ค ารอ้งขอวซี่าแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตให้
ผูส้มคัรท าการยมืหนงัสอืเดนิทางจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพจิารณาวซี่าไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม 
ดงันัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้บรษิทัทวัร์ 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิหรอืใหข้อ้มลูเทจ็แก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชง
เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

 ค่าแปลเอกสารท่ีตอ้งรบัรองไม่รวมอยูใ่นค่าบริการ 

 
แผนท่ีการเดินทางเพ่ือการย่ืนค าร้องขอวีซ่า 

สถานท่ีย่ืนค าร้องวีซ่า: ศนูยย่ื์นค าร้องขอวีซ่าฝรัง่เศส TLS ตึกสาทรซิต้ี ชัน้ 12 ถนนสาทรใต้ 

       ทีต่กึสามารถจอดรถได ้แต่ทางศูนยย์ืน่ไมม่บีรกิารตราประทบัทจีอดรถ 
การเดินทางท่ีสะดวก:  BTS สถานีช่องนนทรี 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


