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มหานครปารีส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอั นดับ 1 ใน 10 ของโลก
หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
ล่องเรือบาโตมุช ชมสถาปัตยกรรมอั นคลาสสิคตลอดสองฝากฝั่งแม่น้า
La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้ งร้านค้าแบรนด์ เนมกว่า 70 ร้าน
แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง เปิ ดกิจการในค.ศ.1894
ชม สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ แหล่งปลูกทิวลิป ที่ใหญ่และสาคัญยิ่งของฮอลแลนด์
ล่องเรือหลังคากระจก ชมบ้านเรือนแบบชาวดัชต์สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17
หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่
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กาหนดการเดิ นทาง
มีนาคม – พฤษภาคม 2561
วันที่หนึ่ ง กรุงเทพ
17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน้ 4
ประตู 9 แถว T สายการบิ นเอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK
373 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
วันที่สอง ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิ เช – พิ พิธภัณฑ์ลฟู ร์ – ล่องเรือบาโตมุช
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
03.20 น. เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรังเศส
่
โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรังเศส
่
หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและ
สัมภาระแล้ว ...นํ าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของ
ประเทศฝรังเศส
่ เมืองทีม่ มี นต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
ที่นั ก ท่ อ งเที่ย วอยากมาเยือ นมากที่สุ ด ปั จ จุ บ ัน กรุ ง ปารีส เป็ นหนึ่ ง ใน
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัย แห่งหนึ่งของโลก ที่ ทรง
ด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และ
ศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในเมืองทีส่ ําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ...นําถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับ หอไอ
เฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทโ่ี ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึง่ สร้างขึน้ ใน
ปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรสั ทรอคคาเดโร่....นํ าท่านถ่ายรูปประตูชยั ชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูตคิ ชัน้ นํ า
ระดับโลก ทีต่ งั ้ เรียงรายอยูบ่ นถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดําเนิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย
นํ า ท่ า นถ่ า ยรูป หน้ า พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ลู ฟ ร์ พิพิธ ภัณ ฑ์ท างศิล ปะที่ม ี
ชื่อ เสีย งที่สุ ด เก่ า แก่ ท่ีสุ ด และใหญ่ ท่ีสุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก ตัว
อาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ท่จี ดั
แสดงและเก็บรัก ษาผลงานทางศิล ปะที่ทรงคุ ณค่ าระดับโลกเป็ น
จํานวนมาก....อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชันราคาถู
่
กใน ร้านค้ า
ปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่องสําอาง นํ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋ า....หลังจากนัน้ นําท่าน
ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ําแซนทีไ่ หลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชม
ความสวยงามของสถาปั ต ยกรรมอันคลาสสิค ของอาคารต่ า งๆตลอดสองฝากฝั ง่ แม่น้ํ า เป็ นอีก หนึ่ ง
ประสบการณ์ท่นี ่ าประทับใจ โดยเรือจะล่อ งผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de
Paris) อายุกว่า 800ปี เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิกทีง่ ามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรง
เหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็ นสถานที่ประกอบพิธ ี
อภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็ นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของ
ประเทศฝรังเศสอี
่
กด้วย
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คา่

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
ทีพ่ กั ณ Mercure Paris Roissy Charles-De-Gaulle หรือเทียบเท่า

วันสาม
เช้า

La Vallee Village Outlet - แกลลอเรียลาฟาแยตต์
รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (3).....นํ า ท่ า น
เดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้ งทีร่ วมร้านค้าแบ
รนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ที่
ครบครันด้วยสินค้าชัน้ 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
(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง)
นําท่านสู่ แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส เปิ ดกิจการในค.ศ.1894 ในย่าน
โอเปร่าทีค่ นปารีสชอบเดินช้อปปิ้ งกันมากทีส่ ุด มีแฟชันโชว์
่ ให้ชมฟรีทุกๆสัปดาห์ แถมมีรา้ นอาหารแบบ
บริก ารตนเองกั บ ทิ ว ทัศ น์ ท่ี ส วยงามบนชัน้ 6 ซึ่ ง สามารถมองเห็ น ตึ ก โอเปร่ า ได้ อ ย่ า งชัด เจน
ห้างสรรพสินค้านี้มสี นิ ค้าหลายหลากยีห่ อ้ และมีสงิ่ ของทุกประเภทไว้ล่อตาล่อใจนักช้อปปิ้ งแบรนด์ดงั ๆ
ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็ นต้น
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)
ทีพ่ กั ณ Mercure Paris Rojssy Charles-De-Gaulle หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันสี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง – หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม - จัตุรสั กรอง
ปลาซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5).....นํ าท่านเดิน
ทางเข้าสู่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) เมืองที่ได้รบั เลือกให้เป็ นเมืองมรดก
โลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยีย่ มทีไ่ ด้รบั การบันทึกว่า
เป็ นเมืองที่สวยงามมาก ที่ทางตอนเหนือของเมืองมีลํานํ้ าที่ใช้ในการ
คมนาคมรอบๆ ได้ ทําให้บรูชเป็ นทีร่ จู้ กั กันในชื่อ เวนิสแห่งยุโรปเหนือ
หลัง.....นํ าท่านเดินชมย่านเมืองเก่าบรูจจ์ ที่เต็มไปด้วยสีสนั แห่งความ
เป็ นยุโรป ชมบ้านหลังคาทรงจัวและ
่
สนามหญ้าอันเขียวขจีบรรยากาศทีท่ ่านสามารถพบเห็นได้ทวเมื
ั ่ อง
....นําท่านชมป้ อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13ชม ศาลาว่าการ (Town Hall)แบบโกธิค และหอประชุม
สงฆ์ (Cloth Hall) ซึง่ มีหอระฆังสูงถึง300ฟุต(88 เมตร)....นําท่านชมโบสถ์พระโลหิ ตศักดิ์ สิทธิ์ (Basilica
of the Holy Blood)ซึง่ จะมีการแห่พระธาตุขน้ึ ทุกปี ในวันทีพ่ ระเยซูเสด็จขึน้ สู่สรวงสวรรค์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ กรุง บรัส เซลส์ (Brussels) เมือ งหลวงของ เบลเยี่ย ม บรัส เซลส์เ ปรีย บเสมือ น
พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้จากรัฐบาล...นํ าท่านไปถ่ายรูปกับ อะตอม
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เมียม (ATOMIUM) หลังจากทีป่ ิ ดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 27.5 ล้านยูโร ก็พร้อมทีจ่ ะรับนักท่องเทีย่ วจาก
ทัวทุ
่ กหนแห่ง ถือเป็ นสัญลักษณ์ท่สี ําคัญแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบ
โดย Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึง่ เปรียบเสมือนอะตอม จํานวน 9 ลูก
แทน 9 จังหวัดในเบลเยีย่ ม ....หลังจากนัน้ นําท่านสู่ จัตุรสั กรองปลาซ (Grand Place) จัตุรสั อันงดงาม
ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รบั การยกย่องจากนักท่องเที่ยวทัวโลก
่
หรือแม้แต่อาร์ค ดัชเชสอิสซาเบลลา
ธิดาของกษัตริยฟ์ ิ ลปิ ที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง
....นําท่านไปชม รูปปั น้ แมนเนเก้นพิ ส รูปปั น้ เจ้าหนูน้อยทีโ่ ด่งดัง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือก
ซือ้ สินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีรา้ นขายช็อค
โกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปั กลูกไม้ หรือลิม้ ลองวาฟเฟิ ลของอร่อยทีห่ าชิมได้ไม่ยาก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7)
ทีพ่ กั ณ Brussels Hotel หรือเทียบเท่า
เมืองเดอะเฮก – เมืองลิ เซ่ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - เมืองอัมสเตอร์ดมั
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8).....นําท่านชม เมืองเดอะเฮก (The Hague) ซึง่ เป็ น
ทีต่ งั ้ ของรัฐบาลดัตช์ , อาคารรัฐสภา , ศาลฎีกา และ สภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็ นเมืองที่ประทับของพระ
ราชินี แห่งเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ย ังเป็ นที่ตงั ้ ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพิมพ์ เป็ นที่ตงั ้
ของศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นํ าท่านเดินทางสู่ เมือ งลิ เซ่ นํ าท่านชม สวนดอกไม้เคอเคน
ฮอฟ (Keukenhof) ตัง้ อยู่ท่ชี านเมืองลิซเซ่ซ่งึ เป็ นแหล่งปลูกทิว
ลิป ทีใ่ หญ่และสําคัญยิง่ ของฮอลแลนด์ เดิมเป็ นสวนสาธารณะ มา
ก่อน ต่อมาสมาคมผู้ส่งเสริมการปลูกดอกไม้ประเภทไม้หวั แห่ง
เมืองลิซเซ่ ได้ใช้สวนแห่งนี้ส่งเสริมการปลูกไม้หวั พันธุ์ใหม่ๆ โดยแบ่งที่ให้กบั บริษทั ผู้ผลิตไม้หวั เป็ นผู้
ปลูกและเข้าบํารุงรักษา ซึ่งก็ทําให้เกิดพันธุ์ใหม่ๆ ขึน้ ทุกปี ผู้ซ้อื ทิวลิปจากทัวโลกจะมาชมและคั
่
ดเลือก
ทิวลิปทีต่ อ้ งการจากแปลงสาธิต ในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้ นับเป็ นสวนทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
ด้วย
ทิวลิปทีม่ มี ากกว่า7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทัง้ ไม้หวั อื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์
ออกดอกบานสะพรังอยู
่ ด่ ลู ะลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่
มีทางเดินร่มรืน่ บางตอนก็มงี านประติมากรรมประดับสวนอยูเ่ ป็ นระยะ มีสระนํ้าและนํ้าพุ มีศาลาจัดแสดง
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมายมีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ รวมทัง้
คอฟฟี่ ชอ็ ปและร้านขายอาหาร เปิ ดให้เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อสู่เมืองอัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ํ าอัมสเทล (Amstel) ซึ่งได้ช่อื ว่ามีลําคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165
คลองด้ ว ยกัน เมือ งนี้ เ ริ่ม ก่ อ ตัง้ ประมาณคริส ตศตวรรษที่ 12 ปั จ จุ บ ัน เป็ นเมือ งที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ของ
เนเธอร์แลนด์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10)….ทีพ่ กั ณ Bedbank Apollo Hotel หรือเทียบเท่า
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วันหก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

22.00 น.

วันที่เจ็ด
07.45 น.
09.30 น.
18.40 น.
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ล่องเรือหลังคากระจก – สาธิ ตการเจียระไนเพชร –จัตุรสั แดม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ –
สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11) ....จากนัน้ นํา
ท่านล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลําคลองของเมือง ที่
จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่
17 มีเอกลักษณ์พเิ ศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มตี ะขออยู่ชนั ้ บนสุด
ของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน เรือนแพที่อยู่รมิ คลองที่ม ี
อยู่ม ากถึง 2,500 หลัง ....หลัง จากนัน้ นํ า ท่ า นชมการสาธิ ต การ
เจียระไนเพชร ทีม่ ชี ่อื เสียงของโลก อิสระให้ท่านเลือกซือ้ หรือชมเพชร คุณภาพและราคาไม่แพง จากนัน้
...นํ าท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็ นที่ตงั ้ ของ จัตุรสั แดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่
นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตัง้ อยู่ใจกลางจัตุรสั และถนนแห่ง
ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดมั Red Light District
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ ห มู่ บ้ า นวัฒ นธรรมฮอลแลนด์ ซานส์ส คัน ส์
(Zaanse Schans) หมู่บา้ นอนุ รกั ษ์กงั หันลมเก่าแก่ ทีต่ งั ้ อยู่ทางตอน
เหนือของประเทศ โดยหมูบ่ า้ นแห่งนี้ถอื ว่าเป็ นสถานทีท่ เ่ี ก็บรวบรวม
ประวัตศิ าสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็ นอย่างดี ซึ่งจะได้พบกับความ
สวยงามอย่ า งลงตั ว ของหมู่ บ้ า นที่ ส ร้ า งขึ้ น สไตล์ บ้ า นไม้ แ บบ
ฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบททีส่ วยงาม ซึง่ ประกอบไปด้วยแม่น้ํา ทุ่งหญ้า และการปศุสตั ว์ ให้
ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกกับกังหันลม จัดเป็ นหนึ่งสัญลักษณ์สาํ คัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่ กังหัน
ของประเทศนี้ได้มกี ารใช้ประโยชน์เป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะในด้านการผันนํ้า วิดนํ้ า ระบายนํ้ าเพื่อเอาดิน
ในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากนัน้ ชมการสาธิตวิธกี ารผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ทใ่ี ช้
ใส่ในชีวติ ประจําวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซือ้ สินค้าของทีร่ ะลึก
ออกเดินทางสู่ เมื อ งดูไ บ สหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เที่ย วบินที่ EK 150
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

20 – 26 มีนาคม
4 – 10 เมษายน
10-16 , 11-17 , 12-18 เมษายน
26 เมษายน – 2 พฤษภาคม
27 เมษายน – 3 พฤษภาคม
5-11 พฤษภาคม
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มีนาคม – พฤษภาคม 2561
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ2-11ปี
พักร่วมกับใหญ่
2ท่านมีเตียง
42,900
42,900
40,900
40,900
49,900
49,900
40,900
40,900
40,900

40,900

เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่านไม่มีเตียง
40,900
38,900
47,900
38,900

พัก
เดี่ยว
10,000
10,000
10,000
10,000

38,900

10,000

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
2. ค่าทีพ่ กั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิน่ (พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเทีย่ วตามรายการ
7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงิ นค่าธรรมเนี ยมทุก
กรณี
2.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
3.
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
4.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆนอกรายการอาทิค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
5.
คนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร / วัน / คน)
6.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ20,000บาทโดยการโอนเข้าบัญชี(หลังจองภายใน3วัน)พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
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1.
2.
3.
4.
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด

หมายเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่าน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ผี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริการคิดคํานวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย
ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั เดินทาง
5. ในกรณีท่ที ่ านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ํ าเงิน) เดินทางกับคณะทัว ร์ บริษัทสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ
ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
หรือบางส่วน
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญ หาย สูญ เสีย หรือ ได้ ร บั บาดเจ็บ ที่น อกเหนือ ความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่ น ภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่างท่องเทีย่ วนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้ หมด ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการที่ท่านชําระกับทางบริษทั เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ได้ชําระให้กบั บริษทั ตัวแทน
แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการ
ทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
11. ท่านทีจ่ ะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยันการ
เดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั แล้วทัวร์นนั ้ ยกเลิก บริษทั ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผู้เดิ นทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่ นัดหมาย
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะ
เคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
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8.
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10.
11.

12.

13.
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รูปถ่ายสีขนาด2นิ้ว(แบบหน้าใหญ่)จํานวน 2ใบ(ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ มีอายุไม่เกิน6เดือน)
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง,อัตราเงินเดือน
ในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาทีข่ อลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือนพร้อมวัตถุประสงค์
หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจําหรือออมทรัพย์ยอ้ นหลัง
6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้อน เมือ่ กลับสู่ภมู ลิ าํ เนา **สถานฑูตไม่รบั พิ จารณาบัญชี กระแสรายวัน**
กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสาร
ข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการ
กลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านัน้
กรณีทเ่ี ด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่
บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรือ่ งแสดงความจํานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้
ณ ทีว่ ่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอ้ ํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิด และจํานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คําร้อง
ใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความ
ร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ป
อํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนาม
ของบริษทั
การยื่นวีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ และชําระค่าวีซ่า 3,500 ถึง
สามารถ ดําเนินการขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่าได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน้ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่ านต้ องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มฉบับละ 500 บาท **

