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ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์

กาหนดการเดิ นทาง
สิ งหาคม – ตุลาคม 2560
วันที่หนึ่ ง
กรุงเทพ
17.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
ประตู 9 แถว T สายการบิ นเอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้ าที่ให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวก
20.35 น.
ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK
373 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
วันที่สอง
00.50 น.
03.20 น.

ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิ เช – พิ พิธภัณฑ์ลฟู ร์ – ล่องเรือบาโตมุช
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรังเศส
่
โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
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เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรังเศส
่
หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้า
เมืองและสัมภาระแล้ว ....นาท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris)
เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส
่
เมืองที่มมี นต์เสน่ ห์อนั เหลือล้น ติด
อัน ดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่นัก ท่ อ งเที่ยวอยากมาเยือ นมากที่สุ ด
ปั จจุบนั กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ที่ล้ า สมัย แห่ ง หนึ่ ง ของโลก ที่ท รงด้ ว ยอิท ธิพ ลของการเมือ ง การศึ ก ษา บัน เทิง สื่อ แฟชัน่
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาให้กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในเมืองทีส่ าคัญทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก นาถ่ายรูปเป็ น
ที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท่โี ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง
1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่ ริเวณจัตุรสั ทรอคคาเดโร่ ....นาท่านถ่ายรูปประตูชยั ชม
ทิวทัศน์ของร้านค้าบูตคิ ชัน้ นาระดับโลก ทีต่ งั ้ เรียงรายอยู่บนถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดาเนิน
อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้าชัน้ นาซึง่ มีเรียงรายอยูต่ ลอดสอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่ านถ่ ายรูปหน้ า พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ลูฟ ร์ พิพิธ ภัณฑ์ทางศิล ปะที่ม ี
ชื่อ เสียงที่สุ ด เก่ าแก่ ท่ีสุ ด และใหญ่ ท่ีสุ ดแห่งหนึ่งของโลก ตัว
อาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ท่จี ดั
แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็ น
จ านวนมาก...อิ ส ระท่ า นเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า แฟชั น่ ราคาถู ก ใน
ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่องสาอาง น้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋ า หลังจาก
นัน้ นาท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ าแซนทีไ่ หลผ่านใจ
กลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั ง่
แม่น้ า เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่นี ่ าประทับใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส
(Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800ปี เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิกทีง่ ามเลิศ โดดเด่น
ด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลีย่ มและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสู งจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร
เป็ นสถานที่ประกอบพิธอี ภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยัง
เป็ นจุดกิโลเมตรทีศ่ ูนย์ของประเทศฝรังเศสอี
่
กด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Mercure Paris Roissy Charles-De-Gaulle หรือเทียบเท่า
La Vallee Village Outlet – แกลลอเรียลาฟาแยตต์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)....นาท่านเดินทางสู่
La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้ งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดัง
มากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ที่ครบครันด้วย
สินค้าชัน้ นาต่างๆ มากมาย เช่น 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) ....นาท่านสู่
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แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส เปิ ดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่า
ที่คนปารีส ชอบเดินช้อปปิ้ งกันมากที่สุ ด มีแฟชันโชว์
่ ให้ชมฟรีทุกๆสัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบ
บริก ารตนเอง กับ ทิว ทัศ น์ ท่ีส วยงามบนชัน้ 6 ซึ่ ง สามารถมองเห็น ตึก โอเปร่ า ได้อ ย่ า งชัด เจน
ห้างสรรพสินค้านี้มสี นิ ค้าหลายหลากยีห่ ้อ และมีสงิ่ ของทุกประเภทไว้ล่อตาล่อใจนักช้อปปิ้ งแบรนด์
ดังๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Mercure Paris Rojssy Charles-De-Gaulle หรือเทียบเท่า
เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่ าการเมื อง – หอประชุมสงฆ์ – กรุง บรัสเซลส์ – อะตอมเมีย ม – จัตุรสั
กรองปลาซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)...นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองบรูจจ์ (Bruges)
เมืองที่ได้รบั เลือกให้เป็ นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยี่ยมที่ได้รบั การ
บันทึกว่าเป็ นเมืองที่สวยงามมาก ทีท่ างตอนเหนือของเมืองมีลาน้ าทีใ่ ช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ทา
ให้บรูชเป็ นทีร่ จู้ กั กันในชื่อ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” หลังจากนัน้ ....นาท่านเดินชมย่านเมืองเก่าบรูจจ์ ที่
เต็มไปด้วยสีสนั แห่งความเป็ นยุโรป ชมบ้านหลังคาทรงจัวและ
่
สนามหญ้าอันเขียวขจีบรรยากาศที่
ท่านสามารถพบเห็นได้ทวเมื
ั ่ อง นาท่านชมป้ อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม ศาลาว่าการ
(Town Hall) แบบโกธิค และหอประชุมสงฆ์ (Cloth Hall) ซึง่ มีหอระฆังสูงถึง 300 ฟุต (88 เมตร) นา
ท่านชมโบสถ์พระโลหิ ตศักดิ์ สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood)ซึง่ จะมีการแห่พระธาตุขน้ึ ทุกปี ใน
วันทีพ่ ระเยซูเสด็จขึน้ สู่สรวงสวรรค์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ
เบลเยีย่ ม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือน
ได้ร ับ การอนุ ร ัก ษ์ ไ ว้จ ากรัฐ บาล น าท่ า นไปถ่ า ยรูป กับ อะตอมเมี ย ม
(ATOMIUM) หลังจากทีป่ ิ ดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 27.5 ล้านยูโร ก็พร้อมทีจ่ ะรับนักท่องเทีย่ วจากทัวทุ
่ ก
หนแห่ง ถือเป็ นสัญลักษณ์ทส่ี าคัญแห่งหนึ่ง ทีน่ ักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย
Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึง่ เปรียบเสมือนอะตอม จานวน 9 ลูก
แทน 9 จังหวัดในเบลเยีย่ ม ...หลังจากนัน้ นาท่านสู่ จัตุรสั กรองปลาซ (Grand Place) จัตุรสั อัน
งดงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รบั การยกย่องจากนักท่องเทีย่ วทัวโลก
่
หรือแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซา
เบลลา ธิดาของกษัตริยฟ์ ิ ลปิ ที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดัง
ยังกล่าวถึง ....นาท่านไปชม รูปปั ้นแมนเนเก้นพิ ส รูปปั ้นเจ้าหนู น้อยที่โด่งดัง อิสระให้ท่านเดินเล่น
ชมเมืองหรือเลือกซือ้ สินค้าของเมืองอาทิชอ็ คโกแล็ต เบลเยีย่ มผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี
และมีรา้ นขายช็อคโกแลตกว่า2,000ร้าน,ผ้าปั กลูกไม้หรือลิม้ ลองวาฟเฟิ ลของอร่อยทีห่ าชิมได้ไม่ยาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Novotel Antwerpen Hotel หรือเทียบเท่า
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เมืองรอตเทอร์ดาม – บ้านลูกเต๋า ไคก์คมู สู – เมืองอัมสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลังคากระจก
รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม(8) น าท่ า นเดิน ทางสู่ เ มื อ งรอตเทอร์ด าม
(Rotterdam) เมืองที่ใหญ่ เป็ นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ามาส นับเป็ น
เมืองท่าใหญ่ท่สี ุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีความยาวของพื้นที่เทียบท่าเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอต
เทอร์ดามมีลกั ษณะต่างจากเมืองอื่นๆในเนเธอร์แลนด์คอื เป็ นเมืองทีม่ สี ถาปั ตยกรรมยุคใหม่ และในปี
ค.ศ. 2007 ได้รบั การส่งเสริมการท่องเทีย่ วเป็ น "เมืองแห่งสถาปั ตยกรรม" ....นาท่านถ่ายรูปกับ บ้าน
ลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่ มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง
ซึง่ ได้รบั รางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem....หลังจาก
นัน้ นาท่าน แวะถ่ายรูป ศาลาว่าการประจาเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคาร
ซึง่ รอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดยกองทัพของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สมควร
แก่ เ วลาน าท่ า นเดิน ทางสู่ เ มือ งเดอะเฮก (The Hague) เมือ งใหญ่ เ ป็ น อัน ดับ 3 รองจากกรุ ง
อัมสเตอร์ดมั และรอตเทอร์ดาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นาท่านชม เมืองเด ทอะเฮก (The Hague) ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐบาล
ดัตช์ , อาคารรัฐสภา , ศาลฎีก า และ สภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็ น
เมืองที่ประทับของพระราชินี แห่งเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ยงั เป็ น
ที่ตงั ้ ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพิมพ์ เป็ นที่ตงั ้ ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาล
โลก) หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) สมควรแก่ เ วลานาท่านเดินทางต่ อสู่ เมือง
อัม สเตอร์ด ัม (Amsterdam) เมือ งหลวงของประเทศเนเธอร์แ ลนด์ ตัง้ อยู่ร ิมฝั ง่ แม่น้ า อัม สเทล
(Amstel) ซึง่ ได้ช่อื ว่ามีลาคลองลดเลีย้ วไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี้เริม่ ก่อตัง้ ประมาณ
คริสตศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั เป็ นเมืองที่ใหญ่ท่สี ุดของเนเธอร์แลนด์ จากนัน้ นาท่านล่องเรือหลังคา
กระจก เรือจะล่องไปตามลาคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมา
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พเิ ศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ทีม่ ตี ะขออยู่ชนั ้ บนสุดของอาคารเอาไว้
ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน เรือนแพทีอ่ ยูร่ มิ คลองทีม่ อี ยูม่ ากถึง 2,500 หลัง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Bedbank Apollo Hotel หรือเทียบเท่า
เมื อ งลิ เ ซ่ – หมู่ บ้ านชาวประมงโวเลนดัม – หมู่ บ้า นกัง หันลมซานส์ส คันส์ – จัตุรสั แดม –
สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (11)...นาท่าน
เดิน ทางสู่ ห มู่ บ้ า นชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) เมือ ง
ท่อ งเที่ย วที่ม ีช่อื เสียงและได้ร บั ความนิยมมากที่สุ ด แห่ง หนึ่ง ของ
ประเทศเนเธอร์แ ลนด์ ที่ม ีค วามโดดเด่ น ในเรื่อ งของท่ า เรือ และ
หมู่บา้ นชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายใน
แบบดัง้ เดิมของชาวดัตช์ ซึง่ แน่ นอนว่าปั จจุบนั ยังคงได้รบั การอนุ รกั ษ์เอาไว้เป็ นอย่ างดี ให้ท่านได้ชม
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21.50 น.

วันที่เจ็ด
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วิถชี วี ติ ของชาวเมืองที่ยงั คงมีการแต่งกายในแบบดัง้ เดิมของชาวดัตช์ ....จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านอนุ รกั ษ์กงั หันลมเก่าแก่
ที่ตงั ้ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศโดยหมู่บ้านแห่งนี้ถอื ว่าเป็ นสถานที่ท่เี ก็บรวบรวมประวัติศาสตร์
ของกังหันลมเอาไว้เป็ นอย่างดี ซึ่งจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึน้ สไตล์
บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบททีส่ วยงาม ซึง่ ประกอบไปด้วยแม่น้ า ทุ่งหญ้า และ
การปศุสตั ว์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับกังหันลม จัดเป็ นหนึ่งสัญลักษณ์สาคัญของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ซึ่งกังหันของประเทศนี้ได้มกี ารใช้ประโยชน์เป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะในด้านการผันน้ า
วิดน้า ระบายน้าเพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆจากนัน้ ชมการสาธิตวิธกี ารผลิต
รองเท้าไม้ของชาวดัตช์ทใ่ี ช้ใส่ในชีวติ ประจาวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซือ้ สินค้าของทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
นาท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็ นที่ตงั ้ ของ จัตุรสั แดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่
นักท่องเทีย่ วนิยมในการมาเดินเทีย่ วชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตัง้ อยู่ใจกลางจัตุรสั และถนนแห่ง
ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดมั Red Light District ....หลังจากนัน้ นาท่าน
ชม การสาธิ ตการเจียระไนเพชร ทีม่ ชี ่อื เสียงของโลก อิสระให้ท่านเลือกซือ้ หรือชมเพชร คุณภาพ
และราคาไม่แพง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 150
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 372 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) สิงหาคม – ตุลาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ2-11ปี
พักร่วมกับ
ผูใ้ หญ่2ท่านมี
เตียง
9-15 สิ งหาคม 2560
42,900
42,900
24-30 สิ งหาคม 2560
39,900
39,900
14-20 กันยายน 2560
39,900
39,900
18-24 ตุลาคม 2560
39,900
39,900

เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่านไม่มีเตียง
39,900
37,900
37,900
37,900

พัก
เดี่ยว

10,000
10,000
10,000
10,000
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อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
3.
ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คนื ค่าธรมมเนียมทุกกรณี)
4.
ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
5.
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
6.
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7.
ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิน่ (พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเทีย่ วตามรายการ
8.
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ
2.
ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
3.
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
4.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
5.
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
6.
คนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
7.
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่สี ูญหาย สูญ เสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
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เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกั บทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

เอกสารในการขอยื่ นวี ซ่าประเทศเชงเก้ นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผู้เดิ นทางต้ องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย
1.
พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่า
จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
2.
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้ าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6
เดือน)
3.
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง, อัตรา
เงินเดือ นในปั จจุบนั , วันเดือ นปี ท่เี ริม่ ทํางานกับบริษัทนี้ และช่ว งเวลาที่ขอลางาน เพื่อ เดินทางไป
ยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5.
กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
6.
รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจําหรือออมทรัพย์
ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนไม่ต่ํากว่า
6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่
จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมือ่ กลับสู่ภมู ลิ าํ เนา **สถานฑูตไม่รบั พิ จารณาบัญชี กระแสรายวัน**
7.
กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจาก
เอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและ
การกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8.
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านัน้
9.
กรณีทเ่ี ด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม
โดยทีบ่ ดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่าน
หนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอ้ ํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรอง
จากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิด และจํานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอ
ยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั
ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่ง
เจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
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กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรือ่ งวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนาม
ของบริษทั
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน้ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่ านต้ องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มฉบับละ 500 บาท **

