ปารีส หอไอเฟล ประตูชัย แกลลอเรียลาฟาแยตต์ เมืองบรูจจ์ กรุงบรัสเซล
เมืองรอตเทอร์ดาม บ้านลูกเต๋า กรุงเฮก อั มสเตอร์ดัม หมู่บา้ นซานส์สคันส์

วันแรก กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดิ นทางสู่เ มื อ งดู ไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
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วันที่สอง ดูไบ–หอไอเฟล–ประตูชยั –พีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ล่องเรือบาโตมุช
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.20 น. เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมื องและสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู่ มหานครปารี ส (Paris) เมื อง
หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมื องที่มีมนต์เสน่หอ์ นั เหลื อล้น ติดอันดับ 1 ใน
10 ของโลก ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบนั กรุ งปารี สเป็ น
หนึ่ งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลา้ สมัย แห่งหนึ่ งของโลก
ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมื อง การศึกษา บันเทิง สื่ อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์
และศิลปะ ทาให้กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในเมื องที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก
นาถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท่ ีโดดเด่น
สูงตระหง่านคูน่ ครปารี สด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1889 นาท่านถ่ายรู ปประตูชยั และผ่านชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชัน้ นา
ระดับโลก ที่ตงั้ เรี ยงรายอยูบ่ นถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดาเนิ น
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านถ่ายรู ปหน้า พีระมิดแก้ว-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์ทาง
ศิลปะที่มีช่ ือเสียงที่สุดเก่าแก่ท่ สี ุดและใหญ่ท่ สี ุดแห่งหนึ่ งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็ น
สถานที่ท่ ีจดั แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ ทรงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก อิสระท่านเลื อกซื้ อสิ นค้า
แฟชัน่ ราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่ องสาอาง น้าหอม นาฬิกาหรื อกระเป๋ า หลังจาก
นั้นนาท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารี ส ชม
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้า เป็ นอีกหนึ่ งประสบการณ์ท่ นี ่า
ประทับใจ
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Best Western CDG Airport หรื อเทียบเท่า
วันที่สาม LA VALLE VILLAGE OUTLET-แกลลอเรียลาฟาแยตต์
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้ งที่รวม
ร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชัน้ นาต่างๆ มากมาย
เ ช่ น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH,
BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE
& GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง) จากนั้น นาท่าน
เดินทางสู่ แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุ งปารี ส เปิ ดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คน
ปารี สชอบเดินช้อปปิ้ งกันมากที่สุด มีแฟชัน่ โชว์ให้ชมฟรี ทุกๆสัปดาห์ แถมมีรา้ นอาหารแบบบริ การตนเองกับทิวทัศน์ท่ ี
สวยงามบนชัน้ 6 ซึ่งสามารถมองเห็ นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสิ นค้านี้ มีสินค้าหลายหลากยี่หอ้ และมี
สิ่งของทุกประเภทไว้ลอ่ ตาล่อใจนักช้อปปิ้ งแบรนด์ดงั ๆ ให้เลื อกสรรได้อย่างครบครัน
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Best Western CDG Airport หรื อเทียบเท่า
วันที่สี่ เมืองบรูจจ์–ศาลาว่าการเมือง–กรุงบรัสเซลส์–จัตุรสั กรองปลาซ-แมนเนเก้นพิส
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) เมื องที่ได้รับเลื อกให้
เป็ นเมื องมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยี่ยมที่ได้รับการบันทึกว่าเป็ นเมื องที่สวยงามมาก ที่ทาง
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คา่

วันที่หา้
เช้า

เที่ยง

ตอนเหนื อของเมื องมีลาน้าที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ทาให้บรู ชเป็ นที่รูจ้ กั กันในชื่อ “เวนิ สแห่งยุโรปเหนื อ” หลังจาก
นั้น นาท่านเดินชมย่านเมื องเก่าบรู จจ์ ที่เต็มไปด้วยสีสนั แห่งความเป็ นยุโรป ชมบ้านหลังคาทรงจัว่ และ สนามหญ้าอัน
เขียวขจีบรรยากาศที่ทา่ นสามารถพบเห็นได้ทว่ั เมื อง นาท่านชม
ป้ อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม ศาลาว่าการ (Town
Hall) แบบโกธิค หอประชุมสงฆ์ (Cloth Hall) ซึ่งมีหอระฆังสูง
ถึ ง 300 ฟุ ต (88 เมตร) และ โบสถ์พ ระโลหิ ต ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์
(Basilica of the Holy Blood)ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุข้ นึ ทุกปี ใน
วันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์อิสระอาหารกลางวันตาม
อัธ ยาศัย หลัง จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางสู่ กรุ ง บรัส เซลส์
(Brussels) เมื องหลวงของ เบลเยี่ยม บรัสเซลส์เปรี ยบเสมื อน
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรื อนได้รับการอนุ รักษ์ไว้จากรัฐบาล นาท่านสู่ จัตุรสั กรองปลาซ (Grand Place)
จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่ งของยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก หรื อแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา
ธิ ดาของกษัตริ ยฟ์ ิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่ อดังยังกล่าวถึง นาท่านไป
ชม รู ปปั้นแมนเนเก้นพิส รู ปปั้นเจ้าหนู น้อยที่โด่งดัง อิสระให้ทา่ นเดินเล่นชมเมื องหรื อเลื อกซื้ อสิ นค้าของเมื องอาทิ
ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีรา้ นขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปัก
ลูกไม้ หรื อลิ้มลองวาฟเฟิลของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Ramada Brussel Woluwe หรื อเทียบเท่า
รอตเทอร์ดาม-บ้านลูกเต๋า-กรุงเฮก-พระราชวังแห่งสันติภาพ-สวนเคอเคนฮอฟ-อัมสเตอร์ดมั
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสูเ่ มื องรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) เมื องที่
ใหญ่ เป็ นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ามาส นับเป็ นเมื องท่าใหญ่ท่ สี ุดแห่งหนึ่ งของโลก ซึ่งมี
ความยาวของพื้นที่เทียบท่าเรื อยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลกั ษณะต่างจากเมื องอื่นๆในเนเธอร์แลนด์คือเป็ น
เมื องที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเป็ น "เมื องแห่งสถาปัตยกรรม" นา
ท่านถ่ายรู ปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุม่ อาคารเหลื องขาวทรงลูกเต๋า 39
หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนิ กนาม Piet Bloem จากนั้นนาท่า น
เดินทางสู่ กรุงเฮก (The Hague) ประเทศเนเธอร์แลนด์ซ่ ึงเป็ นที่ตงั้ ของ ศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ
(Peace Palace) ให้ทา่ นอิสระถ่ายรู ปกับอาคารทีมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีเอกลักษณ์ และเป็ นที่ซ่ ึงตัดสินข้อพิพาท
ระหว่างประเทศ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลิเซ่ ประเทศเนเธอแลนด์ นาท่านเข้าชม
สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ ตัง้ อยูท่ ่ ีชานเมื องลิซ
เซ่ซ่ ึ งเป็ นแหล่ง ปลู กทิวลิ ป ที่ใหญ่และสาคัญยิ่ง
ของฮอลแลนด์ นับเป็ นสวนที่มีช่ ื อเสียงโด่งดังไป
ทัว่ โลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละ
ปี รวมทัง้ ไม้หวั อื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรื อนา
ซิ ส ซัส ไฮยาซิ น ธ์ ออกดอกบานสะพรั่ ง อยู่ดู
ละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม
ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มีทางเดิ นร่มรื่ น
บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเ่ ป็ น
We’re ONE CENTER

ระยะ มีสระน้าและน้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมายมีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัด
ปลูกไม้ดอกไม้ใบ รวมทัง้ คอฟฟี่ช็อปและร้านขายอาหาร เปิ ดให้เข้าชมประมาณกลางเดื อนมีนาคม ไปจนถึ งกลางเดื อน
พฤษภาคมของทุกปี
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Corendon Village – The Urban หรื อเทียบเท่า
วันที่หก อัมสเตอร์ดมั -ล่องเรือหลังคากระจก-จัตุรสั แดม-หมู่บา้ นกังหันลมซานส์สคันส์-สนามบิน
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) เมื อง
หลวงของประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ ตั้ง อยู่ริ มฝั่ ง แม่น้ า อัม สเทล
(Amstel) ซึ่ งได้ช่ ื อว่ามีล าคลองคดเลี้ยวไปรอบเมื องถึ ง 165
คลองด้วยกัน เมื องนี้ เริ่ มก่อตัง้ ประมาณคริ ส ตศตวรรษที่ 12
ปัจจุบนั เป็ นเมื องที่ใหญ่ท่ สี ุดของเนเธอร์แลนด์ นาท่าน ล่องเรือ
หลังคากระจก เรื อจะล่องไปตามลาคลองของเมื อง ที่จะให้ทา่ น
ได้เห็ นบ้านเรื อนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17 มี
เอกลัก ษณ์พิเศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชนั้ บนสุด
ของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน เรื อนแพที่อยูร่ ิ มคลองที่มีอยูม่ ากถึง 2,500 หลัง หลังจากนั้นนาท่านชม การ
สาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีช่ ือเสียงของโลก อิสระให้ทา่ นเลื อกซื้ อหรื อชมเพชร คุณภาพและราคาไม่แพง
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูย่ า่ นใจกลางเมื องอันเป็ นที่ตงั้ ของ จัตุรสั แดม (Dam Square)
เขตย่านใจกลางเมื องที่นักท่องเที่ยวนิ ยมในการมาเดินเที่ยวชมเมื อง มีพระราชวังหลวงเดิมตัง้ อยูใ่ จกลางจัตุรัส และ
ถนนแห่ง ความบันเทิง หลากหลายรู ปแบบกลางกรุ งอัมสเตอร์ดัม จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ หมู่บา้ นวัฒนธรรม
ฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) หมูบ่ า้ นอนุ รักษ์กงั หันลมเก่าแก่ ที่ตงั้ อยูท่ างตอนเหนื อของประเทศ โดย
หมู่บ า้ นแห่ง นี้ ถื อว่าเป็ นสถานที่ท่ ีเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็ นอย่างดี ซึ่ งจะได้พ บกับความ
สวยงามอย่างลงตัวของหมูบ่ า้ นที่ส ร้างขึ้นสไตล์บา้ นไม้แบบ
ฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบ
ไปด้วยแม่น้า ทุง่ หญ้า และการปศุสตั ว์ ให้ทา่ นได้ถา่ ยภาพเป็ น
ที่ระลึกกับกังหันลม จัดเป็ นหนึ่ งสัญลักษณ์สาคัญของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ซึ่งกังหันของประเทศนี้ ได้มีการใช้ประโยชน์เป็ น
อย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการผันน้า วิดน้า ระบายน้าเพื่อเอา
ดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากนั้นชมการ
สาธิ ตวิ ธี การผลิ ตรองเท้า ไม้ข องชา วดั ต ช์ ท่ ี ใ ช้ใ ส่ ใ น
ชีวิตประจาวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลื อกซื้ อสินค้าของที่ระลึก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
22.00 น. ออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งดู ไ บ สหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 150
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ
07.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.30 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
ราคา

กาหนดการเดินทาง
มีนาคม

18-24/20-26/24-30/25-31 มี.ค. 2563
1-7 / 15-21 / 29 เม.ย.- 5 พ.ค. 2563

เมษายน
10-16 / 11-17 เม.ย. 2563
พฤษภาคม

1-7 / 2-8 / 5-11 พ.ค. 2563

40,900
42,900
49,900
42,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
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**สาหรับผูเ้ ดินทางตัง้ แต่พีเรียดเดื อนมกราคม 2563 เป็ นต้นไป
ชาระค่าวีซ่าโดยตรงกับศูนย์รบั ยื่นวีซ่า ตามตารางอัตราค่าบริการโดยประมาณตามด้านล่างนี้ **

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนี ยมวีซา่ เชงเก้น (โดยประมาณ)
สาหรับประเภทท่องเที่ยว
ผูส้ มัครวีซ่าทาการชาระค่าธรรมเนี ยมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รบั ยื่ นวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผูย้ ื่ นคาร้องจะได้รบั การปฏิเสธวีซ่า
อัตราค่าธรรมเนี ยมวีซ่าขึ้นอยู่กบั การตัดสิ นใจของหน่วยงานกงสุลและได้รบั การปรับปรุงเป็ น
ระยะ ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าที่ใช้เป็ นสกุลเงินบาทนั้นขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนปั จจุบนั ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเทศ
เยอรมัน
อิตาลี
ฝรัง่ เศส
เนเธอร์แลนด์
ออสเตรีย

ราคาผูใ้ หญ่
12 ปี ขึ้นไป
2,700
2,500
3,000
2,600
2,600

ราคาเด็ก
6-11 ปี
1,800
1,600
2,200
1,800
1,700

ราคาเด็ก
อายุตา่ กว่า 6 ปี
550
400
970
520
500

อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
✓ ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ไี ม่สามารถเข้าพักที่
เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
✓ หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยวและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
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เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
ชื่อธนาคาร
สาขา
ประเภท
ธนาคารกรุ งเทพ
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์

เลขที่บญ
ั ชี
ชื่อบัญชี
877-7-31971-9
นายราเมศร์ เสื อยงค์
407-989482-0
นายราเมศร์ เสื อยงค์
670-1-23301-0
นายราเมศร์ เสื อยงค์
026-8-69526-5
นายราเมศร์ เสื อยงค์
986-0-65322-4
นายราเมศร์ เสื อยงค์

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด (ในกรณี ท่ ยี ่ ืนวีซา่ แล้วขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง)
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ผี ูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง
เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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5.

6.
7.

สาหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
และอานาจในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
กรณี ผูเ้ ดินทางดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ
ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่
เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน) รู ปถ่ายต้อง
เห็นใบหู และ เปิ ดหน้าผาก ให้เห็นคิ้ว ชัดเจนเท่านั้น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์(สายตา) และเครื่ องประดับทุกชนิ ดในรู ปถ่าย
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดื อนในปัจจุบนั ,
วันเดื อนปี ท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลัง
ครบกาหนด
5. กรณี ท่ เี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสีย
ภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน
6. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอและมีจานวนไม่ต่า
กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้
อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาเนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดื อนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมียอดอัพเดตไม่
เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซา่ และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่น สถานฑูตไม่
รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7. กรณี ท่ บี ริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุ
รายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
8. กรณี ท่ เี ป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณี ท่ ีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา
และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต
โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดื อนปี เกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูก ปฏิ เสธวีซ่า สถานทูตไม่คื นค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นค าร้องใหม่ก็ตอ้ งช าระ
ค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไป
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สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
13. การยื่นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่ นวีซา่
ได้

** เอกสารประกอบการยื่ นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/
ดูแลผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานที่ทางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ที่อยู่ที่ทางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
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โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คูส่ มรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคูส่ มรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่..........................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ที่อยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น
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