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 EUROPE FESTIVAL FLORA 9 DAYS 6 NIGHTS BY WY (OMAN AIR) 

โปรแกรมยุโรป 9 วนั 6 คืน เทศกาลดอกไม ้

(เยอรมนั-เบลเยี่ยม-เนเธอรแ์ลนด-์ฝรัง่เศส)  

โดย โอมานแอร ์(WY) 

 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวีซ่า ช าระค่าวีซ่า ณ วนัยื่นวีซ่าเท่านั้น 
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วนั โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรมที่พกั 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1. 
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมสักตั –  

สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์  
- -                 

2. 
แฟรงคเ์ฟิรต์ - เซนตก์อล ์ล่องเรือ - บอปพารต์ - 

โคโลญ - ดุสเซนดอลฟ์ ขาหมูเยอรมนั      
        ✓ ✓ 

Mercure Duesseldorf 

ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

3. 
ดุสเซนดอลฟ์ – ลิซเซ่(สวนเคอเค่นฮอฟ)–จตัตุรสัดมัส์

อมัสเตอรด์มั             
✓  ✓ 

Corendon Village 

ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

4. 

อมัสเตอรด์มั ล่องเรือหลงัคากระจก-สถาบนัเจียระไน

เพชร - บรสัเซล - อโตเมียม - มาเนนคินพิส - 

กรองปราซ                            

✓ ✓  
Hotel NH Brussels Louise 

ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

5. 
เกนท ์– ปราสาทท่านเคาท์ – มหาวิหารเมืองเกนท ์

บูรจส ์– โบสถพ์ระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ – บรสัเซล 
✓  ✓ 

Hotel NH Brussels Louise 

ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

6. บรสัเซล - พระราชวงัแวรซ์าย - ปารีส ✓ ✓ ✓ 
Mercure Velizy Paris 

ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

7. 

เท่ียวชมเมืองปารีส - พิพิธภณัฑล์ูฟวร ์- หอไอเฟล – 

ประตูชยัฝรัง่เศส - จตัตุรสัคองคอรด์ –  

หา้งสามาคิแตง หอยเอสคารโ์ก 

✓ ✓ ✓ 
Mercure Velizy Paris 

ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

8. 
ปารีส-ล่องเรือบาโตมูช-รา้นปลอดภาษีเบนลกัซ-์ลา

วลัเล่ยเ์อาทเ์ลท-สนามบินชารล์เดอโกล 
✓           

9. สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ            

 
โปรแกรมยุโรป 9 วนั 6 คืน เทศกาลดอกไม ้เยอรมนั เบลเยี่ยม เนเธอรแ์ลนด ์ฝรัง่เศส 

เดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร ์WY 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกั2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

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 

 

ในกรณีท่ีตอ้งการพกัหอ้งละ 3 ท่าน โรงแรมในยุโรปบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ง Triple Room 

ลูกคา้จะตอ้งแยกพกัเป็น หอ้งพกัคู่ 1 หอ้ง และหอ้งพกัเดี่ยว 1 หอ้ง  

ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งช าระสว่นต่างค่าหอ้งพกัเดี่ยวในคืนน้ันๆเพิ่มเติม 



(EU-FF-9D6N-WY)                                                                                                                                   UPDATE 04 JAN 23 

3 

รูปภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้ 

 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เท่ียวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-มสักตั MCT 20.05-23.25 WY816 6ชัว่โมง 

มสักตั MCT-แฟรงคเ์ฟิรต์ FRA 02.00-07.05 WY115 6ชัว่โมง 

ปารีส CDG-มสักตั MCT 21.35-06.40 WY132 6ชัว่โมง 

มสักตั MCT-สุวรรณภูมิ BKK 08.50-18.00 WY815 6ชัว่โมง 

 

DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมสักตั – สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์                                                   

17.30 คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณเคานเ์ตอร ์T สายการบิน Oman Air 

โดยมีเจา้หน้าท่ีของทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบัท่านเพื่ออ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่

และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

20.05 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY816 สู่ สนามบินนานาชาติ

มสักตั (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

23.25  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท้่านพกัผ่อนและเดินชอปป้ิงใน

สนามบินท่ีมีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.)  

02.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ เมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ เท่ียวบิน WY115  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  
DAY2 แฟรงคเ์ฟิรต์ - เซนตก์อล ์- บอปพารต์ - โคโลญ - ดุสเซนดอลฟ์         กลางวนั,เย็น                      

07.05 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิรต์ ประเทศเยอรมนี  (เวลาทอ้งถ่ินในยุโรปชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชม.) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระ

เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ตัว เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและ
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พาณิชยท่ี์ส าคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ท่ีส าคัญของ

ประเทศ น าท่านเท่ียวชม เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ ชม จตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg)  เป็นจตุัรัสกลางใจ

เมือง Frankfurt ท่ีมีความสวยงาม เป็นจตุัรสัท่ีคงความงามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษท่ี 14-15 

Römer เป็นชื่อเรียกรวมๆ ของอาคารหลายหลัง มีอาคารท่ีเป็นศูนยก์ลางท่ีถูกหอ้มลอ้มดว้ยอาคาร

ต่างๆ ท่ีน่ีเป็นย่านการคา้ รา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่ ท่ีรวมตัวของผูค้น ความงามมีสไตล์ของ

อาคาร ชม ศาลาว่าการเมือง Frankfurt  city  hall ชม จตัุรสัน ้าพุแห่งความยุติธรรม เน่ืองจาก 

รูปป้ันกลางน ้ าพุน้ันคือประติมากรรมเทพธิดาท่ีมือข้างซ้ายถือตราชัง่และมือข้างขวาถือดาบ

สิ่งก่อสรา้งรอบดา้นจตุัรสัมีสีสนัสดใสราวกบัหลุดออกมาจากโลกแห่งความฝัน ไดเ้วลาอนัสมควรน า

ท่านเดินทางสู่ เมืองเซนตก์อร ์St.Goar (118 Km.) เมืองท่ีสวยงาม ตั้งอยูแ่ถบลุ่มแม่น ้าไรน์   

11.30 น าท่าน ล่องเรือเที่ยวชมแม่น ้าไรน์ สู่เมือง บอปพาร์ต เมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีมีเอกลักษณ์

ทางดา้นประวติัศาสตร์และทางดา้นจิตใจของชาวเยอรมัน เมืองแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางการผลิตไวน์ท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในลุ่มแม่น ้าไรน์ตอนกลาง ล่องเรือจุดท่ีงดงามท่ีสุด มีล าน ้าแคบและคดเคี้ ยวไปมาในหุบเขา 

สองฟากฝั่งท่ีเต็มไปดว้ยปราสาทโบราณมากมาย ความเขียวขจีของขุนเขาอันสวยงาม และไหล่เขาท่ี

ปลูกไร่องุ่นเขียวขจีตลอดล าน ้า กบับรรยากาศสุดแสนโรแมนติคเพลิดเพลิน เหมือนอยู่ในเทพนิยาย 

(ใชเ้วลาล่องเรือ 1.15 ชม.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.45 เดินทางถึง เมืองบอปพารต์ Boppard  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมนั (ม้ือ1) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (121 Km.) เมืองส าคญัริมแม่น ้าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่

อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยงัเป็นแหล่ง
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ผลิตน ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ น าท่าน เที่ยวชมเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมันเรือง

อ านาจ น าท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) หน่ึงในมหาวิหารท่ีมีความสูง

ท่ีสุดในโลก ซึ่งเริ่มก่อสรา้งมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีเหตุท าใหต้อ้งหยุดพกัการก่อสรา้งไปบา้งส่งผลให้

ตอ้งใชเ้วลาสรา้งกวา่หกรอ้ยปีจึงเสร็จสมบูรณ ์ทั้งน้ีจึงแลว้เสร็จในปี 1880  

เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมนัคาทอลิก นับเป็นวิหารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในโลกในสมัยน้ัน 

ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร 

จุดประสงคเ์พื่ออุทิศใหนั้กบุญปีเตอรแ์ละพระแม่มาเรีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองดุสเซนดอฟล ์Dusseldorf (40 Km.) เมืองหลวงแห่ง 

North Rhine-Westphalia เป็นศูนยร์วมการคา้ และเมืองแฟชัน่ของเยอรมนั 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ2)  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม Mercure Hotel Düsseldorf Sued หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY3 
ดุสเซนดอลฟ์ – ลิซเซ่(เทศกาลดอกไมเ้คอเค่นฮอฟ) - จตัตรุสัดมัส ์- อมัสเตอรด์มั                

 เชา้,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ3)  

น าท่านออกเดินทางขา้มพรมแดนเขา้สู่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์สูเ่มืองลิซเซ่ Lisse (250 Km.) หน่ึงใน

เมืองท่องเท่ียวส าคญัในฤดูใบไมผ้ลิ เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของสวนเคอเค่นฮอฟ สถานท่ีจดังานเทศกาล

ดอกทิวลิป และ ดอกไมส้ีสนัสดใน ซึ่งจะจดัเพียงปีละครั้งเท่าน้ัน 
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เที่ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายในสวนเคอเค่นฮอฟ  

น าท่านเขา้ชมเทศกาลดอกไมร้ะดบัโลก ณ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) เป็นสวนดอกไมส้ าคญั

ของเนเธอร์แลนด์ และเป็นหน่ึงในสวนดอกไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ยเน้ือท่ีกว่า 200 ไร่ ตั้งอยู่ใน 

เมืองลิซเซ่ (Lisse) แควน้เซา้ท์ฮอลแลนด์ (South Holland) ซึ่งความพิเศษของสวนดอกไมแ้ห่งน้ีคือ 

นอกจากจะเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ ดอกทิวลิป ท่ีส าคัญของเนเธอรแ์ลนด์แลว้ ยงัเป็นสวนท่ีเปิดใหเ้ขา้

ชมเฉพาะฤดูใบไมผ้ลิ ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี ภายในสวนน้ันมีดอกทิวลิปกว่า 

800 สายพนัธุ ์แต่ละสายพนัธุต์่างมีเอกลกัษณแ์ละสีสนัเฉพาะตวั ท่ีแมจ้ะมีความคลา้ยคลึงกนัอยู่บา้ง 

แต่ก็มีลักษณะเด่นท่ีแตกต่างกันออกไป เมื่อเขา้สู่ฤดูใบไมผ้ลิ ดอกทิวลิปเหล่าน้ีก็จะพากันเบ่งบาน 

ระเบิดสีสนัออกมาทัว่ทั้งสวนไปพรอ้มๆ กบัดอกไมช้นิดอ่ืนๆ เช่น ดอกลิลล่ี ดอกแดฟโฟดิล หรือนา

ซิสซัส ดอกไฮยาซินธ ์ดอกซากุระ และ ดอกกลว้ยไม ้อีกหลากหลายสายพนัธุ์ น าท่านเดินทางสู่ 

เมืองอมัสเตอรด์มั Amsterdam (20 Km.) ใหท้่านชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามระหว่างการเดินทาง ทอ้ง

ทุ่งอนัเขียวขจี สลบักบัหมู่บา้นทางชนบท ตลอดสองขา้งทาง กรุงอมัสเตอรด์มั ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าอมั

สเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้ งประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบันเป็นเมือง ท่ีใหญ่ ท่ี สุดของ

เนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองท่ีมีคลองเล็กคลอง

น้อยตัดไปมาทัว่เมืองอย่างเป็นระเบียบกว่า 100 สาย น าคณะเดินทางเขา้สู่ จัตตุรัสดัม Dam 
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Square จตุัรัสใหญ่ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม ชม พระราชวังหลวงอัมสเตอรด์ัม (Royal Palace of 

Amsterdam) แลนด์มารค์ส าคญัอีกแห่งของอมัสเตอรด์ัมพรอ้มเลือกซื้ อของท่ีระลึกตามอธัยาศยั และ

ติดกันมีย่านหน่ึงท่ีท าให้เมืองอัมสเตอร์ดัมพิเศษกว่าท่ีไหนๆ คือ  ย่านโคมแดง  Red Light 

District ย่านท่ีมีการขายบริการทางการเพศอย่างถูกกฎหมาย โดดเด่นดว้ยไฟนีออนสีแดงท่ีเปิดทัว่

เต็มทอ้งถนน และสถานรื่นเริงทั้งหลาย อิสระชอปป้ิงท่ี ถนนกาลเวอรส์ตราท (KALVERSTRAAT) 

ถนนชอปป้ิงสายส าคัญของอัมสเตอร์ดัมอยู่ติดกับจตุรัสดัมสแควร์ ซึ่งรายลอ้มไปดว้ยรา้นรวงของ 

BRAND NAME และสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อหาเป็นของขวญัของฝากอยา่งมากมาย  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภต้ตาคาร (ม้ือ4)  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม Corendon Village Hotel Amsterdam หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY4 
อมัสเตอรด์มั ล่องเรือหลงัคากระจก - สถาบนัเจียระไนเพชร ROYAL COSTOR DAIMOND 

บรสัเซล - อโตเมียม - มาเนนคินพิส - กรองปราซ                           เชา้,กลางวนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ5) 

 น าท่าน ล่องเรือหลงัคากระจก Canal Cruise และสถานท่ีส าคญัที่เรียงรายตามแนวคลอง รวมถึง

เพลิดเพลินไปกบัการชมความสวยงามของอาคารบา้นเรือนในยุคทองของสถาปัตยกรรมดัตชท่ี์ถูกจดั

ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก พรอ้มค าบรรยายเป็นภาษาไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าคณะเข้าชม สถาบันเจียระไนเพชร Coster Diamond อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของ

เนเธอรแ์ลนด์ไดร้ับการยกย่องว่าดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมขั้นตอน การคดัเลือกเพชรโดยละเอียด

จากวิทยากรผูช้ านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอัญมณีท่ีมีค่าท่ีสุดส าหรับท่านท่ี

ตอ้งการเป็นเจา้ของอญัมณีล ้าค่า เลือกซื้ อตามชอบใจพรอ้มใบการนัตี Certificate จากสถาบนั  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ6) 
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 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงบรสัเซลส ์(BRUSSELS) (200 Km.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม 

และยงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทั้งยงัเป็นศูนยบ์ญัชาการกลางของ

องคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ นอกจากน้ีบรสัเซลสย์งัเป็นท่ีตั้งของนาโต (NATO) อีก

ดว้ย ท าใหห้ลายประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ 

สถานทูตประจ าสหภาพยุโรป และสถานทูตประจ านาโต น าท่าน ชมเมืองบรัสเซลส  ์ถ่ายรูปกับ

อะตอมเม่ียม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จากการ

รวมตัว ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าๆ

สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า พระราชวังที่

ประทับของกษัตริยแ์ห่งเบลเยี่ยม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถ่ายภาพกับ แมนาคิน 

พิส (MANNEKEN PIS) อนุสาวรียห์นูน้อยยืนฉ่ี ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเมือง ถ่ายภาพกบั จตัรุสักร็องด ์

ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซึ่งเป็นจตุัรสัท่ีสวยท่ีสุดในทวีปยุโรปรอบจตุัรสัเป็นอาคาร

โบราณน่าสนใจทั้งสิ้ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

อิสระใหท้่านเลือกชิมอาหารพื้ นเมืองและขนมหลากหลายชนิดและเลือกซื้ อสินคา้บริเวณถนนชอปป้ิง 

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม Ramada Brussels Woluwe  หรือเทียบเท่า (4ดาว)   

DAY5 
เกนท ์– ปราสาทท่านเคาท ์– มหาวิหารเมืองเกนท ์บูรจส ์– โบสถพ์ระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ

บรสัเซล                                                                                           เชา้,เย็น                                                              

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ7) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท ์(GHENT) (50 Km.) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและมัง่คัง่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ 

ถนนหนทางทั้งเมืองปูดว้ยหินแบบโบราณ ในสมยัยุคกลาง เมืองเกนทไ์ดช้ื่อวา่เป็นนครท่ีสวยงามเป็น

รองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน ชมภายนอกของ ปราสาทท่านเคานท์ (CASTLE OF THE 

COUNTS) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ท่ีถูกสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุค

สมัยของ PHILIP OF ALSACE และถึงแม้ว่าเบลเยี่ยมจะผ่านการรบและสงครามมามากมายแต่

ปราสาทท่านเคานท์ยังคงความงดงามผ่านกาลเวลา และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของเมือง

เกนท ์ 

 

จากน้ันน าท่านเขา้ชม มหาวิหารเมืองเกนท์ (ST.BAVO’S CATHEDRAL) เป็นโบสถ์สไตล์กอธิคท่ี

สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง น าท่านชม หอระฆงัประจ าเมือง (THE BELFRY) ท่ีสูงตระหง่านถึง 91 เมตร 

เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้า  

เที่ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่  บรูจส ์(Bruges หรือ Brugge) (50Km.)  ท่ีไดช้ื่อว่าเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดเมือง

หน่ึงของยุโรป ในอดีตบรูจส์เคยเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญของเบลเยี่ยมเป็นเมืองหลวงของแควน้ Sest 

Flanders ในภูมิภาค Flemish ของ เบลเยี่ยม ตั้งอยู่ในทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ศูนยก์ลาง

เมืองเก่าน้ันไดร้ับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ้ไดร้ับการขนามนามว่า เวนิ

สแห่งภาคเหนือ น าท่านเยี่ยมชม ยา่นใจกลางเมืองเก่า จตัรุสัมารก์ (THE MARKT) ซึ่งเป็นท่ีตั้งของ

ตลาดคา้ขายและท่ีจดังานต่างๆของเมือง รวมถึง จตรุสัเบิรก์ THE BURG ลานกวา้งหน้าบริเวณวงัเก่า 
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สไตลก์อธิคซึ่งกลายเป็นศาลาว่าการของเมืองในปัจจุบนั ผ่านชมหอประชุมสงฆแ์ละถ่ายภาพกบั หอ

ระฆังประจ าเมือง (THE BELFRY) ท่ีถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์ มีความสูงถึง 83 เมตร และ

บันได 366 ขั้นเพื่อขึ้ นสู่ยอดของหอระฆัง   จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม โบสถพ์ระโลหิตศักด์ิสิทธ์ิ 

(BASILICA OF THE  HOLY BLOOD) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก สรา้งขึ้ นในสมยัศตวรรษที่ 12 ตั้งอยูใ่จ

กลางเมืองบรูจส ์เป็นท่ีเก็บพระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิของพระเยซู น าท่านเขา้ชมความงดงามและเก่าแก่ของ

โบสถ ์  

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงบรสัเซล  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ8)  

น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม Hotel NH Brussels Louise หรือเทียบเท่า (4ดาว)   

DAY6 บรสัเซล - พระราชวงัแวรซ์าย - ปารีส                                        เชา้,กลางวนั,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ9) 

น าคณะเดินทางผ่านพรมแดนเขา้สู่ ประเทศฝรัง่เศส น าท่านเดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส ์(ระยะทาง

ประมาณ 320 Km.)  

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ10)  
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บ่าย  น าท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวังแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) ท่ีไดช้ื่อว่างดงามวิจิตร

บรรจงท่ีสุดในยุโรป จนมีค ากล่าววา่ “คราใดใครไดเ้ยือนแวรซ์ายส ์คราน้ันเขาไดเ้ห็นโลกอนัศิวิไลซท่ี์

แทจ้ริงแลว้” พระราชวงัแวรซ์ายสจ์ดัหอ้งเป็น สดัส่วนอย่างสมพระเกียรติท่ีสุดและแต่ละหอ้งไดส้รา้ง

อย่างวิจิตรบรรจงใหค้วามสอดคล้องกับเหตุการณ์และ  นามของหอ้งอย่างยิ่ง ซึ่งสร้างขึ้ นตาม

พระราชด าริของพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 ชมพลบัพลาท่ีทอ้งพระโรง หอ้งพระบรรทมพระราชินี และหอ้ง

ต่างๆ ท่ีวิจิตรงดงามดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวัตถุ ล ้าค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายท่ีเป็น

ตน้แบบเฟอรนิ์เจอรห์ลุยสท่ี์โด่งดงัไปทัว่โลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อัน

เหลือลน้ติดอนัดบั1ใน10 ของโลกที่นักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากที่สุด  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ11)  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม หรือเทียบเท่า Mercure Paris Velizy Hotel  หรือเทียบเท่า (4ดาว)   

DAY7 
เที่ยวชมเมืองปารีส พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์หอไอเฟล ประตชูยัฝรัง่เศส จตัตรุสัคองคอรด์ 

หา้งสะมาคิแตง                                                                      เชา้,กลางวนั,เย็น                                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ12) 

 น าท่านเท่ียวชมมหานครปารีส เมืองหลวงท่ีสวยและโรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เริ่มตน้จาก 

พระราชวังลูฟวร์ ซึ่งปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมี

ชื่อเสียงท่ีสุดใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง ของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว ้

มากกว่า 40,000 ชิ้ น รวมไปถึงผลงานชื่อกอ้งโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” และเป็นหน่ึงในฉาก

ส าคญัของภาพยนตรช์ื่อดังระดับโลกอย่าง “รหสัลบัดาวินซี” (The Davinci Code)  น าท่านถ่ายรูปคู่

กับ พีระมิดแกว้ สัญลักษณ์ของลูฟวร์ ดา้นหน้าทางเขา้ของพิพิธัณฑ์ (ไม่รวมค่าเขา้ชม) น าท่าน

เดินทางไปยงั หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรัง่เศส เป็นหอคอยโครงสรา้งเหล็กตั้งอยู่

บนช็องเดอมาร ์บริเวณแม่น ้าแซน ในกรุง ปารีส เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศฝรัง่เศสท่ีเป็นท่ีรูจ้ักกัน

ทัว่โลก  
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เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ13)   

บ่าย  น าท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรัง่เศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจง้ขนาด

ใหญ่ ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งน้ีเรียกได้ว่าเป็น

สถาปัตยกรรมส าคัญของเมืองท่ีอยู่คู่เมืองปารีส น าท่านถ่ายรูปกับ จตัุรสัค็องคอรด์ (Place de la 

Concorde) เป็นสถานท่ีแห่งความทรงจ าทางประวติัศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสญัลกัษณ์ของสงคราม

กลางเมืองและการปฏิวติัการปกครองของฝรัง่เศส นับเป็นสถานท่ีเท่ียวท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งนอกเป็น

สถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรัง่เศส  แล้วปัจจุบันเป็นท่ีตั้งของ เสาโอเบลิสก์ 

L’Obélisque ประติมากรรมอันล ้าค่าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรัง่เศส

ซึ่งถูก ส่งใหเ้ป็นของขวญัแก่พระเจา้ชารล์ท่ี 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือการท ามา

จากหินแกรนิตทรงเหล่ียม เล่าเรื่องราวสมยัฟารโ์รห์ รามเสสท่ี 2 ดว้ยตัวภาษาอียิปต์โบราณท่ีมีอายุ

กวา่ 3,000 ปี น าท่านชอปป้ิงหา้งสามาคิแตง แหล่งชอปป้ิงสินคา้ของแบรนดเ์นมต่างๆมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ14) เมนูพิเศษ หอยเอสคารโ์ก 

น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม หรือเทียบเท่า Mercure Paris Velizy Hotel  หรือเทียบเท่า (4ดาว)   

DAY8 ปารีส – ล่องเรือบาโตมูช – รา้นปลอดภาษีเบนลกัษ ์- ลาวัลยเ์ลยเ์อาทเ์ลท           เชา้                                               

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ15) 
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น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการเรือน าเท่ียวใน

แม่น ้ าแซนยอดนิยมเจา้หน่ึง ใชเ้วลาล่องประมาณ 1 ชัว่โมง สองขา้งทางท่านจะไดผ่้านชมสถาน

ส าคญัๆท่ีแม่น ้าทอดผ่านอยา่งเช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑล์ูฟ สะพานอเล็กซานเดอรท่ี์สาม ฯลฯ 

 

จากน้ันน าท่านชอปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ รา้นสินคา้ปลอดภาษี Benlux ท่ีมีสินคา้ใหท้่านเลือกสรร

มากมาย อาทิเช่น เครื่องส าอาง น ้าหอม เครื่องหนัง และเสื้ อผา้ยี่หอ้ดัง มีใหท้่านเลือกซื้ ออย่างจุใจ 

อาทิเช่น อีฟ แซงค ์โลรองต ์คริสเตียน ดิออร ์ชาแนล จิออรจ์ิโอ อารม์าน่ี เวอรช์าเซ่ ฯลฯ 

 น าท่านเดินทางสู่ ลาวลัเล่เอาทเ์ล็ท (La Valley Village Outlet) 

เที่ยง    อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ที่เอาทเ์ลท 

ใหท้่านอิสระชอปป้ิงท่ี ลาวัลเล่เอาทเ์ล็ท (La Valley Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสินคา้

แบรด์เนมชื่อดังต่างๆ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้ อผา้ กระเป๋า รองเทา้

ตามแฟชั ่น เช่น  Gucci, Burberry, Prada, Longchamp, Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, 

Saint Laurent, Dior ฯลฯ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารและเครื่องด่ืม คาเฟ่ มากมายใหล้องเลือกชิมอีกดว้ย

โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคา ปกติอย่างน้อย 30 เปอรเ์ซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชัน่พิเศษตาม

ฤดูกาลต่างๆท่ีอาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ท าใหเ้ป็นสถานท่ีท่ี ไดร้ับความนิยม

เป็นอยา่งมากจากนักท่องเท่ียวที่ชื่นชอบการชอปป้ิง 

17.00 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชารล์เดอโกล มีเวลาใหท้่านท าคืนภาษี ณ สนามบิน 

เจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

21.35 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY132  

(บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

DAY9 สนามบินมสักัต - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
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06.40  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท้่านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงใน

สนามบินท่ีมีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.) 

08.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน โอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY 815 

18.00 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  พรอ้มความประทบัใจไม่รูลื้ม 

 

***รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 

 

การยื่ นวซ่ีาในแตล่ะสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่ นวซ่ีาไม่เหมือนกัน ทัง้

แบบหมู่คณะและยื่ น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการ

ตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 1. ค่าตัว๋เครื่องบินชั้นประหยดั (Economy Class)  

 2. ค่าน ้าหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรมั และถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรมั เป็นไป

ตามท่ีสายการบินก าหนด 

 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

 4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

 5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

 6. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

 8. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) ค่าประกนั

อุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาทค่ารกัษาพยาบาลในกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

 9. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการ

บินและมากกว่า 1ชิ้ น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ

ของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม  

หมายเหตุ โรงแรมส่วนใหญ่ในประเทศยุโรปจะไม่มีพนักงานยกกระเป๋าคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านซึ่ง

ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินของท่านดว้ยตวัท่านเอง 
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5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัร ์และลกูคา้จา่ยค่าวีซ่าเองโดยตรงกบัตวัแทน

ของแตล่ะสถานฑูต 

✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเบลเยี่ยมท่านละไม่เกิน 4,500 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ท่านละไม่เกิน 

3,000 บาท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีย่ืน 

**ช าระ ณ วนัย่ืนวีซ่าเท่านั้น ไม่จา่ยรวมในค่าทวัร*์** 

 

** กรณีท่ีลกูคา้ไม่สะดวกย่ืนวีซ่าในวนัท่ีบริษัทไดท้ าคิวจองไวแ้ลว้น้ัน ลกูคา้อาจจะมีค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติม

เป็นคิวพรีเมียม อีกท่านละ 1,600 บาท และในกรณีท่ีคิวพรีเมียมเต็มน้ัน ก็จะตอ้งมีค่าใชจ้า่ยส าหรบั

คิวพรีเมียมพิเศษ(วนัหยดุ) อีกท่านละ 1,600 บาท ** 

6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากประเทศไทย และค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น  

70 ยูโร ตอ่ ลกูคา้ 1 ท่าน 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ

ใด  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –5,000 

บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้วแต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือจากทางสายการบินใชเ้วลาประมาณ 

3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ป ท าใหม้ีเงื่อนไขหลายอย่างจากสายการบิน การออกบตัรท่ีนัง่ไม่

สามารถล็อคท่ีนัง่ได ้ ซึ่งโดยปกติแลว้ตัว๋กรุ๊ปจะไดท่ี้นัง่ในโซนเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั และจะออกเลขที่นัง่

เรียงล าดบัตามอกัษรตวัแรกของนามสกุลไล่ล าดับไปตามแถวท่ีนัง่บนเครื่อง หลงัจากสถานการณ์ Covid-

19 ท่ีผ่านมา ท าใหส้ายการบินมีการปรับเปล่ียนนโยบายการจ าหน่ายตัว๋เครื่องบิน โดยมีการขายท่ีนั่ง

ส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการนัง่ติดกนั หรือท่ีนั่งพิเศษอื่นๆ ทั้งน้ี ทางบริษัทฯจะดูแลจัดการใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะ

เป็นไปได ้และลูกคา้อาจจะไม่สามารถสะสมไมล ์หรือใชส้ิทธ์ิพิเศษอืน่ๆไดใ้นกรณีท่ีท่านเป็นสมาชิกของสาย

การบินน้ันๆ 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1. ช าระเงินมดัจ  า ท่านละ 35,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงิน

มดัจ าแลว้เท่าน้ัน  

2. ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด 

ทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่ อท าการจองคิวยื่ นวี

ซ่าภายใน 5 วนันับจากวนัจอง  หากท่านไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหท้างบรษิัทตามก าหนดเวลา ท า

ใหท้างบรษิัทไม่สามารถจองคิววซี่าใหท้่านไดท้นัก าหนดท่ีวซี่าจะตอ้งออก ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ ใน

การคืนเงินค่ามดัจ  าทวัร ์และขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ  

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที  

5. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ี 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวั

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์จึง

มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเบื้ องตน้ในการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาออกวีซ่าใหผ่้านหรือไม่ใหผ่้านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่าน้ัน บริษัทฯ เป็นเพียงแค่

ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทาง

สถานฑูต ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มสมบูรณ์ขอ้มูลชดัเจน และมีความ

ประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการ

พิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน

ประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยูเ่ท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่

กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ

เดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก ประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง  ส าหรับติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3 

หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางน้ันๆ และ พาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 

หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้ นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้ น 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทางเก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 25,000 บาท  
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4. แจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(25 ท่านขึ้ นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้

เดินทางอื่นทีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัท ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ี ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมดัจ า

มาแลว้ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋

เครื่องบิน หรือค่าตัว๋เครื่องบิน (กรณีออก ตัว๋เครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวน ค่ามดัจ าโรงแรมท่ีพกั หรือค่าโรงแรมท่ีพกั (กรณีท่ีไดช้ าระค่าโรงแรมไปแลว้เต็มจ านวน) 

 8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์

ทั้งหมด 

 9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผล

ใดก็  ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ในวนัยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทตู และระหว่างรอผลอนุมตัิวีซ่า  

ไม่สามารถดึงหนังสือเดนิทางออกมาได ้

 

ขอวีซ่าเชงเกน้ (เบลเยี่ยม) ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตฝรัง่เศส 

ใชเ้วลาอนุมตัิวีซ่านับจากวนัยื่นประมาณ 14-30 วนัท าการข้ึนอยูก่บัดุลพินิจทางสถานทูต 

 

เอกสารเบื้ องตน้ท่ีใชใ้นการย่ืนวีซ่า 

 หนังสอืเดินทาง (ตวัจริง,และเล่มเก่าแนบไปดว้ย) ท่ีเหลืออายุใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือน และมีหน้า

หนังสอืเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หน้า  

 รูปถ่ายสีฉากหลงัเป็นสขีาวเท่าน้ัน ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จ านวน 2 รูป (ตอ้งถา่ยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) 

หน้าตรงไม่สวมแวน่ตาไม่ย้ิม เห็นฟัน  

 ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต า่ กวา่ 

20 ปี ) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย) / ส าเนาใบเปล่ียน

ชื่อ-สกุล อยา่งละ1 ชุด (ถา้มี) 

 หลกัฐานการไดร้บัวคัซีนครบ 2 เข็ม (ในหมอพรอ้มตอ้งมีภาษาองักฤษควบคูด่ว้ย) 

 หนังสอืแสดงการเคล่ือนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง) ของบญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 

เดือน โดยตอ้งมีเลขท่ีบญัชีระบุอยูทุ่กหน้า (สถานทตูพิจารณาบญัชีออมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ใน
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กรณีท่ียอดเงินในบญัชีชื่อออมทรพัย ์ไม่ถึง 6 หลกัสามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ า

เพิ่มเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนั) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายใหก้นัได)้ *** 

กรณีเด็กอายุต า่ กวา่ 20 ปีบริบูรณ ์หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา/มารดาคนใดคนหน่ึงหรือบิดา

มารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคนตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบดิา และ มารดา 

ซึ่งจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่ การอ าเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

 หลกัฐานแสดงสถานการณท์ างาน 1 ชุด 

*** กรณีคา้ขาย : หลกัฐานทางการคา้เช่น ส าเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ี

มีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ 

ส าเนาใบเสียภาษีรา้นคา้ (ภพ.20)อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

*** กรณีพนักงานและผูถ้ือหุน้ : หนังสือรบัรองการท างาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง 

เงินเดือน และวนัเริ่มงานพรอ้มสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ี

จะเดินทาง) 

*** กรณีขา้ราชการ: หนังสือรบัรองจากตน้สงักดั(ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดือนและ

วนัเริ่มงาน พรอ้มสลิปเงนิเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

       *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรบัรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตวัจริง) เป็น

ภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยูอ่ายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณก์รุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด  

ไปในวนันัดสมัภาษณด์ว้ย*** 

 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอืน่เพิ่มเติมตามดุลยพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหนั จงึขอ

ความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มใหค้รบถว้น ตามที่สถานทูตขอ  

เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมตัิออกวีซ่าของสถานทูต *** 

 

****ส าคญัควรอ่าน**** 

 

 การพิจารณาออกวีซ่าใหผ่้านหรือไม่ใหผ่้านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่าน้ัน บริษัทฯ เป็นเพียงแค่

ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทาง

สถานฑูต ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มสมบูรณ์ขอ้มูลชดัเจน และมีความ

ประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน 



(EU-FF-9D6N-WY)                                                                                                                                   UPDATE 04 JAN 23 

19 

รูปภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้ 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็น

การถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และ

หากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัท ฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความ

สะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่น

จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิท ธ์ิในการแจง้สถานทูต

ยกเลิก 

วีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียว

ยงัประเทศที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรือผิด

วตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทั ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน โดยหกัค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึ้ นจริงและคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดินทางภายใน 30วนั  

 เงินค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่า ทางสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ ถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่าทางสถาน

ฑูตก็ไม่ไดค้ืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากท่านตอ้งการยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ดว้ยตนเองทุกครั้ง 

 กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือ

มดัจ ามาแลว้ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่า

มดัจ าตัว๋เครื่องบิน หรือค่าตัว๋เครื่องบิน (กรณีออก ตัว๋เครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออก

เดินทางไม่ครบตามจ านวน ค่ามดัจ าโรงแรม หรือค่าโรงแรม (กรณีทางบริษัทฯไดช้ าระค่าโรงแรมเต็ม

จ านวน) 

 

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตดัสินใจจอง หลงัจากที่ท่านไดท้ าการจองและช าระเงินแลว้ 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวในทุกกรณี 

 

 

 


