EUR EK010A(EK)MAY-JUL

1

ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์









มหานครปารีส เมืองทีม่ มี นต์เสน่ห์อนั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
ถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ทโี่ ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
ล่องเรือบาโตมุช ชมสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคสองฝากฝั่ งแม่น้า
La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้ งทีร่ วมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน
บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส อาคารทรงลูกเต๋าได้รบั รางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน
หมู่บา้ นชาวประมงโวเลนดัม เมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงและได้รบั ความนิยมมากทีส่ ุด
หมู่บา้ นวัฒนธรรมฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ หมู่บ้านอนุรกั ษ์กงั หันลมเก่าแก่

กำหนดกำรเดิ นทำง
พฤษภำคม – กรกฎำคม 2560
วันที่หนึ่ ง
กรุงเทพ
17.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนำมบิ นสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4
ประตู 9 แถว Tสำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ (EK)เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
20.35 น.
ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK
373 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
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ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิ เช – พิ พิธภัณฑ์ลฟู ร์ – ล่องเรือบำโตมุช
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ เมืองปำรีส ประเทศฝรังเศส
่
โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงเมืองปำรีส ประเทศฝรังเศส
่
หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้า
เมืองและสัมภาระแล้ว ....นาท่านเดินทางสู่มหำนครปำรีส (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)
นาท่านถ่ายรูปหน้า พิ พิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพธิ ภัณฑ์ทางศิลปะทีม่ ี
ชื่อเสียงทีส่ ุด เก่าแก่ทส่ี ุด และใหญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของโลก ตัว
อาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ท่ี
จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะทีท่ รงคุณค่าระดับโลก
เป็ นจานวนมาก...อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชันราคาถู
่
กใน
ร้ำนค้ำปลอดภำษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่องสาอาง
น้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋ า หลังจากนัน้ นาท่าน ล่ องเรือบำโตมุช (Bateaux Mouches River
Cruise) ไปตามแม่น้ าแซนที่ไ หลผ่ า นใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ต ยกร รมอัน
คลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั ง่ แม่น้ า เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ทน่ี ่ าประทับใจ โดยเรือจะ
ล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800ปี เป็ นมหาวิหาร
สถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบน
หลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็ นสถานทีป่ ระกอบพิธอี ภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้า
หลุยส์ท่ี 16กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็ นจุดกิโลเมตรทีศ่ ูนย์ของประเทศฝรังเศสอี
่
กด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Mercure Paris Roissy Charles-De-Gaulle หรือเทียบเท่า
La Vallee Village Outlet – แกลลอเรียลำฟำแยตต์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)....นาท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet
แหล่งช้อปปิ้ งทีร่ วมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ทีค่ รบ
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ครันด้วยสินค้าชัน้ 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 แกลลอเรีย ลำฟำแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อ ดัง
ของกรุงปารีส เปิ ดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่า ที่คน
ปารีสชอบเดินช้อปปิ้ งกันมากทีส่ ุด มีแฟชันโชว์
่ ให้ชมฟรีทุกๆ
สัปดาห์ แถมมีรา้ นอาหารแบบบริการตนเอง กับทิว ทัศน์ท่สี วยงามบนชัน้ 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึก
โอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มสี นิ ค้าหลายหลากยีห่ อ้ และมีสงิ่ ของทุกประเภทไว้ล่อตาล่อ
ใจนักช้อปปิ้ งแบรนด์ดงั ๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano
เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Mercure Paris Rojssy Charles-De-Gaulle หรือเทียบเท่า
เมืองบรูจจ์ – ศำลำว่ ำกำรเมื อง – หอประชุมสงฆ์ – กรุง บรัสเซลส์ – อะตอมเมีย ม – จัตุรสั
กรองปลำซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)...นาท่าน
เดินทางเข้าสู่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) เมือ งที่ได้รบั เลือ กให้เป็ น
เมืองมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยี่ยมที่
ได้รบั การบันทึกว่าเป็ นเมืองทีส่ วยงามมาก ทีท่ างตอนเหนือของ
เมืองมีลาน้ าที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ทาให้บรูชเป็ นที่รจู้ กั
กันในชื่อ เวนิสแห่งยุโรปเหนื อ หลังจากนัน้ ....นาท่านเดินชม
ย่านเมืองเก่าบรูจจ์ ที่เต็มไปด้วยสีสนั แห่งความเป็ นยุโรป ชมบ้านหลังคาทรงจัวและ
่
สนามหญ้าอัน
เขียวขจีบรรยากาศทีท่ ่านสามารถพบเห็นได้ทวเมื
ั ่ อง นาท่านชมป้ อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13
ชม ศำลำว่ำกำร (Town Hall) แบบโกธิค และหอประชุมสงฆ์ (Cloth Hall) ซึง่ มีหอระฆังสูงถึง 300
ฟุต (88 เมตร) นาท่านชมโบสถ์พระโลหิ ตศักดิ์ สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood)ซึง่ จะมีการแห่
พระธาตุขน้ึ ทุกปี ในวันทีพ่ ระเยซูเสด็จขึน้ สู่สรวงสวรรค์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
หลัง จากนั น้ น าท่ า นเดิน ทางสู่ กรุง บรัส เซลส์ (Brussels) เมือ งหลวงของ เบลเยี่ย ม บรัส เซลส์
เปรียบเสมือนพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้จากรัฐบาล นาท่านไปถ่ายรูป
กับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปิดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 27.5 ล้านยูโร ก็พร้อมทีจ่ ะรับ
นักท่องเที่ยวจากทัวทุ
่ กหนแห่ง ถือเป็ นสัญลักษณ์ทส่ี าคัญแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุง
บรัส เซลส์ ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้ว ยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึ่ง
เปรียบเสมือนอะตอม จานวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยีย่ ม ...หลังจากนัน้ นาท่านสู่ จัตุรสั กรอง
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ปลำซ (Grand Place) จัตุรสั อันงดงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รบั การยกย่องจากนักท่องเทีย่ วทัว่
โลก หรือแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริยฟ์ ิ ลปิ ที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และ
ชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง ....นาท่านไปชม รูปปั ้นแมนเนเก้นพิ ส รูปปั ้นเจ้า
หนูน้อยทีโ่ ด่งดัง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซือ้ สินค้าของเมืองอาทิชอ็ คโกแล็ต เบลเยีย่ ม
ผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีรา้ นขายช็อคโกแลตกว่า2,000ร้าน,ผ้าปั กลูกไม้หรือลิม้
ลองวาฟเฟิ ลของอร่อยทีห่ าชิมได้ไม่ยาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Novotel Antwerpen Hotel หรือเทียบเท่า
เมืองรอตเทอร์ดำม – บ้ำนลูกเต๋ำ ไคก์คมู สู – เมืองอัมสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลังคำกระจก
รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม(8) น าท่ า นเดิน ทางสู่ เ มื อ งรอตเทอร์ด ำม
(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 บ้ำน
ลูกเต๋ำ ไคก์คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่ มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง
ซึง่ ได้รบั รางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem....หลังจาก
นัน้ นาท่าน แวะถ่ายรูป ศำลำว่ำกำรประจำเมืองรอตเทอร์ดำม (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 นอกจากนี้ย งั 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 นาท่านล่องเรือหลังคำ
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
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วันที่เจ็ด
07.45 น.
09.30 น.
18.40 น.
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เมื อ งลิ เ ซ่ – หมู่ บ้ ำนชำวประมงโวเลนดัม – หมู่ บ้ำ นกัง หันลมซำนส์ส คันส์ – จัตุรสั แดม –
สนำมบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)...นาท่าน
เดิน ทางสู่ ห มู่ บ้ ำ นชำวประมงโวเลนดัม (Volendam) เมือ ง
ท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงและได้รบั ความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มคี วามโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและ
หมู่บา้ นชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกาย
ในแบบดัง้ เดิมของชาวดัตช์ ซึง่ แน่ นอนว่าปั จจุบนั ยังคงได้รบั การอนุ รกั ษ์เอาไว้เป็ นอย่างดี ให้ท่านได้
ชมวิถชี วี ติ ของชาวเมืองทีย่ งั คงมีการแต่งกายในแบบดัง้ เดิมของชาวดัตช์ ....จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
หมู่บ้ำนวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซำนส์สคันส์ (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 กำรสำธิ ตกำรเจียระไนเพชร ทีม่ ชี ่อื เสียงของโลก อิสระให้ท่านเลือกซือ้ หรือชมเพชร คุณภาพ
และราคาไม่แพง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 150
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 372 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
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อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

23-29 พฤษภำคม
13-19 มิ ถนุ ำยน
27 มิ ถนุ ำยน – 3 กรกฎำคม
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พฤษภำคม – กรกฎำคม 2561
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ2-11ปี
พักร่วมกับใหญ่
2ท่ำนมีเตียง
40,900
40,900
40,900
40,900
40,900
40,900

เด็กอำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่ำนไม่มีเตียง
38,900
38,900
38,900

พัก
เดี่ยว
10,000
10,000
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 และบริการนาเทีย่ 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.
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
4.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
5.
คนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร / วัน / คน)
6.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขกำรจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ20,000บาทโดยการโอนเข้าบัญชี(หลังจองภายใน3วัน)พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
1.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
2.
กรุณำจองล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 4 สัปดำห์ก่อนเดิ นทำง
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
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4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 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 ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ผี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริการคิดคานวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย
ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั เดินทาง
5. ในกรณีท่ที ่ านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัว ร์ บริษัทสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้ าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
หรือบางส่วน
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญ หาย สูญ เสีย หรือ ได้ร บั บาดเจ็บ ที่น อกเหนือ ความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่ น ภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่างท่องเทีย่ วนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้ หมด ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ได้ชาระให้กบั บริษทั ตัวแทน
แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการ
ทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่ าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทาง
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 และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะ
เคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด2นิ้ว(แบบหน้าใหญ่)จานวน 2ใบ(ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ มีอายุไม่เกิน6เดือน)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
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7.
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10.
11.

12.

13.
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ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง,อัตราเงินเดือน
ในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาทีข่ อลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะ
กลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือนพร้อมวัตถุประสงค์
หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจาหรือออมทรัพย์ยอ้ นหลัง
6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้อน เมือ่ กลับสู่ภมู ลิ าเนา **สถานฑูตไม่รบั พิ จารณาบัญชี กระแสรายวัน**
กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสาร
ข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการ
กลับมาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านัน้
กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่
บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรือ่ งแสดงความจานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้
ณ ทีว่ ่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คาร้อง
ใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความ
ร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ป
อานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนาม
ของบริษทั
การยื่นวีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ และชาระค่าวีซ่า 3,500 ถึง
สามารถ ดาเนินการขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่าได้

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

