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วันเดิ นทาง
ตุลาคม – พฤศจิ กายน 2560
วันแรก กรุงเทพฯ - ไทเป
13.00 น. นัดพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ Q,R สายการบิน
อี วี เอ แอร์ (EVA AIR) โดยมีเจ้าหน้ าที่ บริษัท ฯคอยต้ อ นรับ และอํ านวยความสะดวกเรื่อ งกระเป๋ า
สัมภาระและเอกสารการเดินทาง
16.25 น. นําท่านเดินทาง สูไ่ ทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน อีวเี อ เทีย่ วบินที่ BR 68
(สําหรับกรุ๊ป 30 พ.ย.-6 ธ.ค. ออกเดินทางสู่ไทเป เวลา 17.10 น. ถึงไทเปเวลา 21.45 น. รอเปลี่ยน
เครือ่ ง // ออกเดินทางสู่ปารีส เวลา 23.50 น. ถึงปารีส เวลา 06.50 น.)
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ไทเป –ปารีส –หอไอเฟล –ล่องเรือบาโตมูซ
เดินทางถึงไทเป เพื่อรอเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่ โดยเทีย่ วบิน BR 87
ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรังเศส
่
นํ าท่านผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร(เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัวโมง)
่
เดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของ
ประเทศฝรังเศส
่
เมืองที่มมี นต์เสน่ ห์อนั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมา
เยือนมากที่สุด ปั จจุบนั กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีล่ ้ําสมัยแห่งหนึ่ง
ของโลกที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้
กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในเมืองที่สําคัญ ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นํ าท่านเที่ยวชมความงดงามของมหานคร
ปารีสผ่านชมความสวยงามของแม่น้ํ าแซนน์ทต่ี ดั ผ่านใจกลางกรุงปารีส ข้ามสะพานสู่ เกาะเดอลาซิเต้ก
ลางแม่น้ํ าแซน ผ่านลานประวัตศิ าสตร์จตั ุรสั คองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16
และพระนางมารีองั ตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวติ โดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ฝิ รังเศส
่
แล้วผ่านเข้าสู่ถนน
สายโรแมนติกชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึง่ ทอดยาวจากจัตุรสั คองคอร์ดตรงสู่ประตูชยั นโปเลียน
นําชมและถ่ายรูปคู่กบั ประตูชยั นโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโป
เลียนในศึกเอาส์เตอร์ลทิ ซ์ในปี 1805 โดยเริม่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836แล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นํ าท่านแวะถ่ายรูปเป็ นที่ ระลึ กกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญ ลักษณ์ ท่โี ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นคร
ปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึง่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่ ริเวณจัตุรสั ทรอคคาเดโร่
นําท่านล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches Cruise)ไปตามแม่น้ําแซนด์ ทีไ่ หลผ่านใจกลางกรุงปารีส
ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่ างๆตลอดสองฝากฝั ง่ แม่น้ํ าเป็ นอีกหนึ่ง
ประสบการณ์ ท่ีน่าประทับ ใจ โดยเรือ จะล่ อ งผ่ านมหาวิห ารนอเตรอดามแห่ ง ปารีส (Notre-dame de
Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้ า
ทรงเหลีย่ มและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพืน้ ดินถึง 96 เมตรเป็ นสถานทีป่ ระกอบพิธ ี
อภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็ นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์
ของประเทศฝรังเศสอี
่
กด้วยนํ าท่านสู่ศูนย์กลางการช้อปปิ้ ง อิสระเลือกซือ้ สินค้าแฟชันราคาถู
่
กในร้านค้า
ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสําอาง นํ้ าหอม นาฬิก าหรือกระเป๋ า จากนัน้ พาท่าน
สัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ ต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ้ งจากทัวทุ
่ กมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีส
ที่แ กลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือ ท่ านสามารถเลือ กซื้อ สิน ค้าของสวิส จากร้าน
Bucherer ร้านดังของสวิส ทีม่ สี าขาเปิ ดอยูใ่ จกลางกรุงปารีส โดยมีสนิ ค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต
, เครือ่ งหนัง, มีดพับ, นาฬิกายีห่ อ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมทีพ่ กั (2)
นํานําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ โรงแรม MERCURE PARIS VLIZY หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม พระราชวังแวร์ซายส์-ช้อปปิ้ ง La Vallee Village Outlet-บรูจจ์
เช้า
รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม(3) .....จากนั น้ นํ าท่ านเดิน ทางสู่ เมือ งแวร์ซ ายส์
(ระยะทาง 7 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์
(Versaille Palace) อันยิง่ ใหญ่ (มีไกด์ท้องถิน่ บรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์
ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจติ รอลังการ ทัง้ จิตรกรรมฝาผนัง รูปปั ้น รูปแกะสลักและ
เครื่องเรือน ซึ่งเป็ นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่ านชมห้อ งต่ างๆของพระราชวัง เช่ น โบสถ์ห ลวง
ประจําพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจติ รบรรจง,ห้องอพอลโล,ห้องเมอคิวรี,่ ห้องกระจก (Hall
of Mirror) ทีม่ คี วามยาวถึง 73 เมตร ซึง่ เป็ นห้องทีพ่ ระยาโกษาธิบดี(ปาน)ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์
มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่ อพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งฝรังเศส
่
อีกทัง้ ยังเป็ นห้องที่ใช้สําหรับจัดงาน
เลีย้ งและเต้นรําของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ี
ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนทีย่ งิ่ ใหญ่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย
นํ าท่ านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet (ระยะทาง 61 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
แหล่งช้อปปิ้ งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ที่ครบ
ครันด้วยสินค้าชัน้ นํ าต่างๆ 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 จากนัน้ นํ า
ท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Bruggge) (ระยะทาง 312 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง
่
30 นาที)
เมืองทีไ่ ด้รบั เลือกให้เป็ นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000ของประเทศเบลเยีย่ มทีไ่ ด้รบั การบันทึก
ว่าเป็ นเมืองที่สวยงามมาก ที่ทางตอนเหนือของเมืองมีลํานํ้ าที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ทําให้บรูช
เป็ นทีร่ จู้ กั กันในชื่อ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ VELOTEL BRUGGE หรือ เทียบเท่า
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

บรูจจ์ - บรัสเซลส์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) จากนัน้ นํ าท่านเดินชมย่านเมืองเก่าบรูจจ์ ที่เต็ม
ไปด้ว ยสีส นั แห่ งความเป็ นยุโรป ชมบ้านหลังคาทรงจัวและสนามหญ้
่
าอันเขียวขจีบรรยากาศที่ท่าน
สามารถพบเห็นได้ทวเมื
ั ่ อง นํ าท่านชมป้ อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชมศาลาว่าการ (Town Hall)
แบบโกธิค และหอประชุมสงฆ์ (Cloth Hall) ซึง่ มีหอระฆังสูงถึง 300 ฟุ ต (88 เมตร) ชมโบสถ์พระโลหิต
ศักดิ ์สิทธิ ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแห่ พระธาตุ ขน้ึ ทุกปี ในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวง
สวรรค์ มีเวลาให้ทานเดินชมบรรยากาศ บ้านเรือ น อาคาร และโบสถ์ ยังคงรูปแบบสถาปั ต ยกรรม
แบบเดิมคือ เฟลมมิช และเรเนซองส์ ทีด่ วู จิ ติ รสวยงามดุจดังมนต์
่ ขลัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 100 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่
30
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วันที่ห้า
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กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่หก
เช้า
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นาที) เมือ งหลวงของ ประเทศเบลเยี่ย ม สถานที่ต ัง้ สํา นั ก งานใหญ่ อ งค์ก ารสนธิส ัญ ญาป้ องกัน
แอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนัน้ เข้าสู่จตั ุรสั กลางเมือง จัตุรสั กรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ที่ม ี
ชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบ
จัตุรสั นํ าชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้ นพี ส(Manneken pis)ซึ่งเป็ นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลัง
ยืนแอ่นตัวปั สสาวะอย่างน่ ารัก ผูส้ ร้างประวัตศิ าสตร์และตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยีย่ มซึ่งมีการเล่า
ขานกัน มาหลากหลายตํ านาน เช่ น มีเด็ก ชายชื่อ จูเลียนสกีม าพบสายชนวนระเบิด กํ าลังติด ไฟ จึง
ปั สสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้ องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี้เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ
จากนัน้ นํ าท่านชมและ ถ่ายรูปเป็ นที่ ระลึ กกับอนุ สรณ์ อะโตเมี่ยม (Atomium)ซึ่งเป็ นสัญ ลักษณ์ ใน
การจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึน้ โดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือน
คริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง165 พันล้าน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ โรงแรม HUSA PRESIDENT PARK หรือระดับเทียบเท่า
บรัสเซลส์-หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – อัมสเตอร์ดมั
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) นํ าท่านเดินทางไปชม หมู่บ้านชาวประมงโว
เลนดัม (Volendam) (ระยะทาง 231กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที) ทีเ่ คยตัง้ อยู่บริเวณ
ปากอ่ าวนํ้ าเค็มของทะเล “ไอซ์เซลเมียร์” ก่ อ นที่รฐั บาลได้ส ร้างเขื่อ นสูง ใหญ่ ปิด ทะเลเพื่อสร้างเป็ น
กําแพงกัน้ นํ้ าท่วมและจัดทําเป็ นแหล่งอนุ รกั ษ์น้ํ าจืด หลังจากนัน้ โวเลนดัมจึงกลายเป็ นเมืองริมทะเลนํ้ า
จืด ทีย่ งั คงอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมดัง้ เดิมเอาไว้อย่างน่ าสนใจ ขอเชิญเพลินชมบรรยากาศริมนํ้ าทีม่ อี ากาศสด
ชื่น อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ชมเมืองและวิถชี วี ติ ของชาวประมงดัชช์ ทีย่ งั คงอนุ รกั ษ์ไว้อย่างดี หรือเลือก
ซือ้ ของทีร่ ะลึกน่ ารักๆ ภายในเมืองหมูบ่ า้ นชาวประมงแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นํ าท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงอัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) (ระยะทาง 23 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30
นาที) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทัวโลก
่
ผ่านชมเมืองที่มากมายไปด้วย
พิพธิ ภัณฑ์ระดับโลกต่างๆ มากมาย ท่านสามารถเดินเทีย่ วชมและเลือกซือ้ สินค้าทีบ่ ริเวณ จัตุรสั ดัมส
แควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองทีม่ อี นุ สรณ์สงครามเพื่อรําลึกถึงทหารทีเ่ สียชีวติ ในสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองทีห่ ลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็ นพระราชวังหลวงในช่วงทีจ่ กั รพรรดิน
โปเลียนแห่งฝรังเศสเรื
่
องอํานาจ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (11)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ CORENDON VITALITY HOTEL AMSTERDAM หรือระดับเทียบเท่า
อัมสเตอร์ดมั – ล่องเรือ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) นํ าท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดมั โดยการ ล่องเรือ
หลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลําคลอง สัมผัสชีวติ ความเป็ นอยู่ รวมทัง้ สภาพบ้านเรือนเก่ าแก่อนั
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งดงามสืบทอดมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์
นําเข้า ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ทีม่ ชี ่อื เสียงท่านจะได้สมั ผัสและเรียนรูพ้ น้ื ฐานในการดูและ
การเจียระไนเพชรในรูปแบบต่ างๆ พร้อมกันนัน้ ยังได้มโี อกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน
และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX,PANERAI,TAG
HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD
รวมไปถึ ง น าฬิ ก าแฟ ชั น่ อย่ า ง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE ,EMPORIO ARMANI,
SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(13)
นํ าเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 22 กม.ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ทส่ี ําคัญอย่างหนึ่งของ
ชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธกี ารผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ทใ่ี ช้ใส่ในชีวติ ประจําวันในงานอาชีพต่างๆ
พร้อมเชิญเลือกซือ้ สินค้าของทีร่ ะลึก
นําคณะเดินทางสู่ สนามบิ นสคิ ปโพล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาใน
การเลือกซือ้ สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยเทีย่ วบินที่ BR 76
(สําหรับกรุ๊ป 30 พ.ย.-6 ธ.ค. ออกเดินทางสู่ก รุงเทพฯ เวลา 21.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา
14.30 น.)
กรุงเทพฯ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ...

*** รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ น ***
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) ตุลาคม – พฤศจิ กายน 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี
พั ก ร่ ว ม กั บ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียง
21-27 ตุลาคม 2560
57,900
55,900
30 พฤศจิ กายน - 6 ธันวาคม 2560
57,900
55,900

เด็กอายุ 2-11 ปี พักเดีย่ ว
พั ก ร่ ว ม กั บ
ผู้ ใ หญ่ 2 ท่ าน
ไม่มีเตียง
53,900
10,900
53,900
10,900
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อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครื่องบินไปค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- ไทเป-ปารีส// อัมสเตอร์ดมั -กรุงเทพฯ โดยสายการบินอี
วีเอ แอร์เวย์ (ตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นราคาโปรโมชันไม่
่ สามารถสะสมไมล์ได้)
2. ค่ารถปรับอากาศนําเทีย่ วตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ าํ นาญเส้นทาง
3. นํ้ าหนักกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กถือขึน้ เครื่องไม่เกิน 7
กิโลกรัม
4. โรงแรมที่พ ัก ตามระบุ ห รือ เทีย บเท่ าในระดับเดีย วกัน โรงแรมส่ ว นใหญ่ ในยุ โรปจะไม่ มเี ครื่อ งปรับ อากาศ
เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ ําและราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล
เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีท่ ําให้ต้องมีการปรับเปลีย่ นย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
เป็ นหลัก
5. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คนื ให้ท่านไม่ว่า
ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่กต็ าม
6. ค่าอาหารทีร่ ะบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิน่ ในแต่ละประเทศ
7. ค่าทริปคนขับรถ
8. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 %
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครือ่ งดื่มและอาหารนอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่าผกผันของภาษีน้ํามันทีท่ างสายการบินแจ้งเปลีย่ นแปลงกะทันหัน
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมทีพ่ กั ( เนื่องจากป้ องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพ)
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์(ไกด์) 2 EURO ต่อคน/ต่อวัน ตามมาตรฐานบริษทั ทัวร์ทวไป
ั่
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด ธนาคารกสิ กรไทย
สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
2. หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
3. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4. กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
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การยกเลิ กการเดิ นทาง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจํา 20,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จา่ ย 80% ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาทัวร์
4. ในกรณีออกตั ๋วเครือ่ งบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษทั ฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
5. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่
ครบตามจํานวนทีบ่ ริษทั ฯกําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทาง
อื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ต้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิท ธิ ์ในการยกเลิก การเดินทาง ในกรณี ท่ีมผี ู้เดิน ทางตํ่ ากว่า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้ง ให้ผู้
เดินทางทราบอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง
7. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั เิ หตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ
ทัง้ นี้จะคํานึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
8. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวี
ซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
9. เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
หมายเหตุ
1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทาง
เป็ นสําคัญ
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึน้ ได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ปได้
อย่างน้ อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งใน
กรณีน้ี ทางบริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงั ้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ ถ้าท่านต้องการ
3. กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่ าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่ ว ยงานจากต่ างประเทศที่บริษัททัวร์ติด ต่ อว่ า
สามารถคืนเงินได้
4. บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของ
ห้ามนํ าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผล
ใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือ
บางส่วน
5. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
6. บริษัท ฯ จะไม่ รบั ผิด ชอบในกรณี ท่ีก องตรวจคนเข้าเมือ งของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือ งให้ก ับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
7. บริษัท ฯขอสงวนสิท ธิ ์ในความรับ ผิด ชอบต่ อ กรณี เกิด การสูญ เสีย, สูญ หายของกระเป๋ า และสัม ภาระของ
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ผู้โดยสาร อันเกิด จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริก ารจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกําหนด
8. ในบางรายการทัวร์ ทีต่ ้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ ํากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้ นี้ ข้ึน อยู่ ก ับ ข้อ กํ า หนดของแต่ ล ะสายการบิน บริษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิไ์ ม่ รบั ภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในนํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน
9. ในประเทศต่ าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุ ห รี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี
ข้อกําหนดทีช่ ดั เจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม
10. กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ ้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
ชัวโมงติ
่
ด ต่ อ กัน ท่ านและครอบครัว ต้อ งให้ก ารดู แ ลสมาชิก ภายในครอบครัว ของท่ านเอง เนื่ อ งจากการ
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
11. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง้ ปี หรือกําหนดล่วงหน้ าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าว
ตรงกับวัน ที่ส ถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิ ด ทํ าการ หรือ ปิ ด โดยมิได้แ จ้งล่ ว งหน้ า หรือ การเปิ ด รับ จองผ่ านทาง
ออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้
ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รบั จากทาง บริษัท
supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานที่ด ัง กล่ าวได้ ทางบริษัท ฯ จะไม่ ม ีก ารคืน เงิน ใดๆ ให้แ ก่ ท่ าน เนื่ อ งจากได้ชํ าระค่ า
Reservation Fee ไปแล้ว
12. หากเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

เอกสารที่ ใช้ ในการยื่นขอวี ซ่ า VISA (ต้ องมาแสดงตัวที่ สถานทูตเพื่ อสแกน
ลายนิ้วมือทุกท่าน)

1.
2.

หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะ
เดินทาง
3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูตบิ ตั ร 1 ชุด
- สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
- สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
4. หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มชี ่อื ผู้เดินทาง
อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถอื หุ้น หนังสือรับรองการทํางานเป็ น
ภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่อื แต่
ละสถานทูต

EUR FRA7D(BR)OCT-NOV

5.

9

*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านัน้ ส่วนบัญ ชีอ่ ืนๆนอกจาก
ออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทัง้ นี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของ
ท่านสมบูรณ์ท่สุด)
หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT
MAY CONCERN แทนการใช้ช่อื แต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดย
ละเอียดทุกหน้ า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้ าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ
สําเนาที่ท่านจะใช้ย่นื วีซ่า สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญ ชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญ ชี
ฝากประจําในระหว่างยืน่ วีซ่าเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
* เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี ต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารของบิดาหรือมารดา พร้อมแนบ Statment
* สามี-ภรรยาที่มกี ารจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสาร
แยกคนละชุด
- กรณีเด็กอายุต่ ํากว่า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดา
ไม่ได้เดินทางทัง้ สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมาย
ต้องออกโดยทีว่ ่าการอําเภอ
- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่น
คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
- หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทั ฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
- กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิก
วีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
- ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไปท่องเที่ยวยัง
ประเทศตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์
ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืน
ให้ท่าน

