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ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธรู ์น บ้านออกแบบตกแต่งเป็ นกระท่อมสไตล์ตะวันตก
ล่องเรือหลังคากระจกชมบ้านเรือนแบบชาวดัชต์สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่17
สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ แหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสาคัญยิ่งของฮอลแลนด์
หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ หมู่บ้านที่ข้ ึนชื่ออี กแห่งหนึ่งของเนเธอร์แลนด์
เมืองบรูจจ์ เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็ นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000
ของประเทศเบลเยี่ยม
 ถ่ายรูปกับ อะตอมเมียม สัญลักษณ์ที่สาคัญแห่งหนึ่งในกรุงบรัสเซลส์
กำหนดวันเดิ นทำง
วันแรก
22.00 น.

พฤษภำคม 2561

กรุงเทพ – สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนำมบิ นสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ
ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้ าที่ให้การต้อ นรับและ
อานวยความสะดวก
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ดูไบ – ดุสเซลดอฟ – มหำวิ หำรโคโลญจน์
ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทีย่ วบิน
ที่ EK 385 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK55
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี หลัง
ผ่ า นพิธ ีต รวจคนเข้า เมือ งและสัมภาระแล้ว น าท่ า น
เดิน ทางสู่ เ มื อ งโคโลญจน์ (Cologne) เป็ น หนึ่ ง ใน
เมืองที่เก่าแก่ท่สี ุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซ่งึ ถูก
สร้างโดยชาวโรมัน และเป็ นเมือ งใหญ่อนั ดับที่ส่ขี อง
ประเทศเยอรมนี นาท่านถ่ายรูปด้านหน้ า มหำวิ หำร
โคโลญจน์ หรือ เคิล์นโดม เป็ นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มชี ่อื เสียงที่สุดแห่ง
เมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี โดยเริม่ ก่อสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1248 และ
สิน้ สุดลงทีป่ ี ค.ศ. 1880 เพื่ออุทศิ ให้แก่นกั บุญปี เตอร์และพระแม่มารี และมีโกศทองของกษัตริย์
ทัง้ สามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย นอกจากนี้ยงั ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโกเมือ่ ปี ค.ศ.1993 อีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือเทียบเท่า
หมูบ่ ้ำนกีธรู น์ – ล่องเรือชมหมู่บ้ำนกีธรู น์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)..นาท่านสู่หมู่บ้ำนกีธรู น์ (GIETHOORN)
เมื่อพูดถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ ใครๆ ก็คงนึกถึงภาพกังหันลมเป็ นลาดับแรก แต่เชื่อไหมว่า
ประเทศกังหันลมแห่งนี้ ยังมีหมูบ่ า้ นชวนฝั นสุดโรแมนติกอย่าง หมู่บ้ำนกีธรู น์ (GIETHOORN
VILLAGE) แอบซ่อนอยู่ หมูบ่ า้ นทีไ่ ม่มรี ถ ไม่มถี นน ไม่มมี ลพิษ หรือความวุ่นวายใดๆ มีแต่ลา
คลองน้ าใส เรือพายลาน้อย มีคลองขนาดเล็กทีม่ คี วามยาวกว่า 7.5 กิโลเมตร แทรกตัวไปทัว่
หมู่บ้านมีส ะพานไม้ทรงสวยเพื่อ ใช้เ ป็ นทางเดินติดต่ อ กันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน
ชาวบ้านที่น้ีใช้เรือเป็ นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านัน้ ไม่เว้นแม้แต่บุรุษไปรษณียก์ ็ต้อง
พายเรือ ส่งไปรษณีย์เ ช่นกัน เป็ นดัง่ สวรรค์สาหรับการ
พักผ่อนอย่างแท้จริง
รับประทานาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
น าท่ า นล่ อ งเรื อ ชมหมู่ บ้ ำ นกี ธู ร์ น (GIETHOORN
VILLAGE) หมู่บ้า นที่มผี ู้ค นอาศัย อยู่ร าวๆ 2,600 คน
ส่ ว นมากเป็ น ชาวไร่ ท่ีม ีฐ านะดี บ้ า นแต่ ล ะหลัง มีก าร
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ออกแบบ และตกแต่งให้เป็ นกระท่อ มสไตล์ตะวันตกทีแ่ สนน่ ารักอบอุ่น กลายเป็ นเอกลักษณ์ท่ี
แสนมีเสน่ หข์ องหมู่บา้ นกียฮ์ รอน (GIETHOORN VILLAGE) จนทาให้ได้รบั การขนานนามว่า
เป็ นเวนิชแห่งเนเธอร์แลนด์ (the Venice of the Netherlands) ในปี 1958 ภาพยนตร์ตลกชื่อ
ดังของ Bert Haanstra อย่าง Fanfare ได้ใช้หมู่บ้านกียฮ์ รอน (GIETHOORN VILLAGE)
เป็ นโลเคชันหลั
่ กในการถ่ายทา และนัน้ ก็เสมือนกับเป็ นการเปิ ดตัวทีท่ าให้หมู่บา้ นไร้ถนนแห่งนี้
กลายเป็ น ที่รู้จ กั ในวงกว้า ง จนมีนัก ท่ อ งเที่ยวจากทัว่ ทุก มุม โลกพลัด กันมาเยี่ย มชมความ
สวยงามสุดโรแมนติกของหมูบ่ า้ นกียฮ์ รอน (GIETHOORN VILLAGE) แห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร(4)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Bedbank Apollo หรือเทียบเท่า
อัมสเตอร์ดมั – จัตรุ สั แดม – ล่องเรือหลังคำกระจก – กำรสำธิ ตกำรเจียระไนเพชร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)...นาท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดมั
(Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้าอัมสเทล (Amstel) ซึง่ ได้
ชื่อ ว่ า มีล าคลองลดเลี้ย วไปรอบเมือ งถึง 165 คลองด้ ว ยกัน เมือ งนี้ เ ริ่ม ก่ อ ตัง้ ประมาณ
คริสตศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั เป็ นเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเนเธอร์แลนด์...นาท่านเข้าสู่ย่านใจกลาง
เมืองอันเป็ นทีต่ งั ้ ของ จัตุรสั แดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองทีน่ ักท่องเทีย่ วนิยมใน
การมาเดินเทีย่ วชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตัง้ อยู่ใจกลางจัตุรสั และถนนแห่งความบันเทิง
หลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดมั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
จากนัน้ นาท่านล่องเรือหลังคำกระจก เรือจะล่องไป
ตามลาคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือน
แบบชาวดัช ต์ ถู ก สร้า งมาตัง้ แต่ ศ ตวรรษที่ 17 มี
เอกลักษณ์พเิ ศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มตี ะขออยู่
ชัน้ บนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน เรือนแพที่อยู่รมิ คลองทีม่ อี ยู่มากถึง 2,500
หลัง....นาท่านชม กำรสำธิ ตกำรเจียระไนเพชร ที่มชี ่อื เสียงของโลก อิสระให้ท่านเลือกซื้อ
หรือชมเพชร คุณภาพและราคาไม่แพง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Bedbank Apollo หรือเทียบเท่า
ชมสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – หมู่บ้ำนกังหันคิ นเดอร์ไดค์ – แอนท์เวิ รป์
รับ ประทานอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม
(8)...จากนัน้ น าท่า นเดิน ทางสู่ เมื อ งลิ เซ่ นาท่า นชม
สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตัง้ อยู่ท่ชี าน
เมืองลิซเซ่ซง่ึ เป็ นแหล่งปลูกทิวลิป ทีใ่ หญ่และสาคัญยิง่
ของฮอลแลนด์ เดิมเป็ นสวนสาธารณะ มาก่อน ต่อมา
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สมาคมผูส้ ่งเสริมการปลูกดอกไม้ประเภทไม้หวั แห่งเมืองลิซเซ่ ได้ใช้สวนแห่งนี้ส่งเสริมการปลูก
ไม้หวั พันธุ์ใหม่ๆ โดยแบ่งที่ให้กบั บริษทั ผู้ผลิตไม้หวั เป็ นผู้ปลูกและเข้าบารุงรักษา ซึ่งก็ทาให้
เกิดพันธุใ์ หม่ๆ ขึน้ ทุกปี ผูซ้ อ้ื ทิวลิปจากทัวโลกจะมาชมและคั
่
ดเลือกทิวลิปทีต่ ้องการจากแปลง
สาธิต ในสวนเคอเคนฮอฟแห่ งนี้ นับเป็ นสวนที่ม ีช่ือ เสีย งโด่ งดังไปทัว่ โลก ด้ว ยทิว ลิป ที่ม ี
มากกว่า7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทัง้ ไม้หวั อื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์
ออกดอกบานสะพรังอยู
่ ด่ ลู ะลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้
น้ อ ยใหญ่มที างเดินร่มรื่น บางตอนก็มงี านประติมากรรมประดับสวนอยู่เ ป็ นระยะ มีส ระน้ า
และน้ าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมายมีการจัดสวนตัวอย่าง การ
วางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ รวมทัง้ คอฟฟี่ ช็อปและร้านขายอาหาร เปิ ดให้เข้าชมประมาณ
กลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนกัง หันคิ นเดอร์ไ ดค์ หมู่บ้านกัง หันลมที่ข้นึ ชื่อ อีกแห่ งหนึ่งของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ เป็ นกลุ่มกังหันเก่าแก่เรียงรายเป็ น
ทิวแถวบนทุ่งโล่งกว้างทัง้ หมด 19 ตัว ทีส่ ร้างขึน้ มาในอดีตเพื่อวัตถุประวงค์ในการผันน้ าเพื่อ
แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม ทีห่ มู่บา้ นนนี้ได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี
1997 อิสระให้ท่านเดินเทีย่ วชมหมู่บา้ นพร้อมเก็บภาพความประทับใจ จากนัน้ นาท่านเดินทาง
สู่ เมืองแอนท์เวิ รป์ เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของเบลเยีย่ ม เป็ นเมืองท่าสาคัญอันดับที่ 2 ของ
ยุโรปและอันดับที่ 4 ของโลก ทุกๆปี มีเรือแวะจอดกว่า 16,000 ลา ขนส่งสินค้ากว่า 100 ล้าน
เมตริก ตัน จากทัว่ โลก เป็ นเมือ งธุ ร กิจ ค้า ขายและผลิต อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ที่ง ดงามด้ว ย
ศิลปวัฒนธรรมเพราะเป็ นเมืองที่ให้กาเนิดศิลปิ นชัน้ นาของโลกที่ ช่วยกันรังสรรค์งานศิลปะ
ให้กบั เมืองต่อเนื่องมาหลาย 100 ปี สังสมไว้
่
เป็ นมรดกอันล้าค่าตามพิพธิ ภัณฑ์ อาคารสถานที่
และสวนต่างๆ ทาให้มสี ถาปั ตยกรรม ประติมากรรม รูปเขียน และสวนประจาเมืองงดงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Ramada Plaza Antwerp หรือเทียบเท่า
เมืองบรูจจ์ – หอประชุมสงฆ์ – โบสถ์พระโลหิ ตศักดิ์ สิทธิ์ – อะตอมเมียม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (11)..นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองบรูจจ์
(Bruges) เมืองทีไ่ ด้รบั เลือกให้เป็ นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยีย่ ม
ที่ไ ด้รบั การบันทึก ว่าเป็ นเมือ งที่ส วยงามมาก ที่ทางตอนเหนื อ ของเมือ งมีล าน้ าที่ใ ช้ใ นการ
คมนาคมรอบๆ ได้ ทาให้บรูชเป็ นที่รจู้ กั กันในชื่อ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ ” นาท่านเดินชมย่าน
เมืองเก่าบรูจจ์ ทีเ่ ต็มไปด้วยสีสนั แห่งความเป็ นยุโรป ชมบ้านหลังคาทรงจัวและ
่
สนามหญ้าอัน
เขียวขจีบรรยากาศทีท่ ่านสามารถพบเห็นได้ทวเมื
ั ่ อง นาท่านชมป้ อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่
13 ชม ศำลำว่ำกำร (Town Hall) แบบโกธิค และหอประชุมสงฆ์ (Cloth Hall) ซึง่ มีหอระฆัง
สูงถึง 300 ฟุต (88 เมตร) นาท่านชมโบสถ์พระโลหิ ตศักดิ์ สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood)
ซึง่ จะมีการแห่พระธาตุขน้ึ ทุกปี ในวันทีพ่ ระเยซูเสด็จขึน้ สู่สรวงสวรรค์
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
หลั ง จากนั ้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ กรุ ง บรัส เซลส์
( Brussels) เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง เ บ ล เ ยี่ ย ม ที่ นี่
เปรียบเสมือนพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือน
ได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้จากรัฐบาล นาท่านเข้าสู่ จัตุรสั
กรองปลำซ (Grand Place) จัตุรสั อันงดงามที่สุด
แ ห่ ง ห นึ่ ง ข อ ง ยุ โ ร ป ไ ด้ รั บ ก า ร ย ก ย่ อ ง จ า ก
นักท่องเที่ยวทัวโลก
่
นาท่านไปชมรูปปั ้น แมนเนเก้นพิ ส รูปปั ้นเจ้าหนู น้อยที่โด่งดัง อิสระให้
ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซือ้ สินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยีย่ มผลิตช็อคโกแลตก
ว่า 172,000 ตันต่อปี และมีรา้ นขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปั กลูกไม้ หรือลิม้ ลองวาฟ
เฟิ ลของอร่อ ยที่ห าชิมได้ไ ม่ยาก จากนัน้ นาท่านไปถ่ ายรูปกับ อะตอมเมียม (ATOMIUM)
หลังจากที่ปิดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 27.5 ล้านยูโร ก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทัวทุ
่ กหน
แห่ง ถือเป็ นสัญลักษณ์ท่สี าคัญแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุ งบรัสเซลส์ ออกแบบ
โดย Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึ่งเปรียบเสมือนอะตอม
จานวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยีย่ ม ถึงเวาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดิน ทางสู่ เมื อ งดูไ บ สหรัฐ อำหรับ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เ รตส์ เที่ย วบิน ที่
EK182 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่ส นามบินสุว รรณภูม ิ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
**************************************************************************

อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

2-8, 6-12, 7-13 พฤษภำคม

พฤษภำคม 2561
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ2-11ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
มีเตียง
40,900
40,900

เด็กอำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่ำน ไม่มีเตียง
38,900

อัตรำนี้ รวม
1. ตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิเรตส์
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามทีร่ ะบุในรายการ
3. รถโค้ชปรับอากาศท่องเทีย่ วตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถทีช่ านาญเส้นทาง

พัก
เดี่ยว
10,000
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โรงแรม ทีพ่ กั ตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ ว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุก
กรณี
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
4. คนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร / วัน / คน)
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขกำรจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ20,000บาทโดยการโอนเข้าบัญชี(หลังจองภายใน2วัน)พร้อมสาเนาหนังสือ
เดินทาง
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณำจองล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 4 สัปดำห์ก่อนเดิ นทำง
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ 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
หมำยเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่ำน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื
เงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริการคิดคานวนจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตั ๋วเครือ่ งบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การปรับ เปลี่ย นราคาค่า บริก ารในกรณีที่ม กี ารขึน้ ราคาค่า ตั ๋วเครื่อ งบิน ธรรมเนีย มเชื้อ เพลิง ค่า
ประกัน วิน าศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้น
ในช่วงใกล้วนั เดินทาง
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5. ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษทั สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่า นถูก เจ้า หน้า ที่ต รวจคนเข้า เมือ งของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเ สธการเข้า เมือ ง ออกเมือ ง ด้ว ย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ที่
จะไม่คนื เงินทัง้ หมดหรือบางส่วน
7. บริษัท ขอสงวนสิท ธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อ เกิด เหตุ จาเป็ นสุ ด วิส ยั และไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ า
ทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้ หมด ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่
สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษัท เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ได้ชาระให้กบั บริษัท
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อม
คณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับ
ทางบริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
11. ท่านที่จะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์
ยืนยันการเดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั แล้วทัวร์นัน้ ยกเลิก บริษทั ไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้
เอกสำรในกำรขอยื่นวีซ่ำประเทศเชงเก้นระยะเวลำในกำรยื่น 15 วันทำกำร
ผูเ้ ดิ นทำงต้องมำสแกนลำยนิ้ วมือ ณ สถำนทูต ตำมวันและเวลำที่ นัดหมำย

1.

2.
3.
4.

5.

พาสปอร์ต ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ต
เล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ใน กลุม่ เชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพือ่ เป็ นการง่าย
ต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขำวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6
เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป)
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียน
สมรส พร้อมแปลเป็ นภำษำอังกฤษ (ถ้ามี)
ใบรับรองกำรทำงำนจากบริษทั ทีท่ า่ นทางานอยู่ต้องเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ โดยระบุ
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือนในปั จจุบนั ,วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้และช่วงเวลาทีข่ อลา
งาน เพือ่ เดินทางไปยุโรปหลังจากนัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น3
ดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
(พร้อมแปลเป็ นภำษำอังกฤษ)
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STATEMENTย้อนหลัง6เดือน(นับจากวันปั จจุบนั )ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงิน
สม่าเสมอและมีจานวนไม่ต่ากว่า6หลัก เพือ่ แสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถทีจ่ ะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่
ภูมลิ าเนาสถำนฑูตไม่รบั พิ จำรณำบัญชีกระแสรำยวัน
กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด
นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพือ่ แสดง
ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และ
เหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน,นักศึกษาจะต้องมีหนังสือรับรองจำกทำงสถำบันกำรศึกษำ
ภำษำอังกฤษ(ตัวจริง)เท่านัน้
กรณีทเ่ี ด็กอำยุตำ่ กว่ำ 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทา
จดหมำยยิ นยอมเป็ นภำษำอังกฤษ โดยทีบ่ ดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรื่องแสดง
ความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ า่ การอาเภอ หรือ
สานักงานเขต โดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจาก
ทาง ราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชง
เก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระ
ไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมี
การสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทัง้ นี้บริษทั ฯจะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่าน
จัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต
เพือ่ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ
จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระ
โดยตรงกับทางบริษทั ฯทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของ
บริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุโดยทัง้ หมด
การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ และชาระ
ค่าวีซ่า 3,500 ถึงสามารถ ดาเนินการขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่าได้

** เอกสารประกอบการยื่ นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร หากท่าน
ต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ มฉบับละ 500 บาท **

