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ชมจัตุรัสโรเมอร์ ซึ่งเป็ นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สดุ ในเมือง
ชมจัตุรัสโรเมอร์ ซึ่งเป็ นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สดุ ในเมืองแฟรงก์เฟริต
สะพานไม้ชาเพลหรือสะพานวิหารข้ามแม่น้ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สดุ ในโลก
ชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็ นอนุสาวรีย์ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง
ชมเขตเมืองเก่ากอลมาร์ มีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่16-17 ตั้งอยู่
จัตุรัสเกลแบร์ ที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สดุ ซึ่ งตั้งอยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก
รูปปั้นแมนเนเก้นพิส รูปปั้นเจ้าหนูน้อยที่โด่งดัง
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กำหนดวันเดิ นทำง
วันแรก
22.00 น.
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ธันวำคม 2561

กรุงเทพฯ – สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
(ไทย)
พร้อ มกัน ณ สนามบินสุ ว รรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ – บรัสเซล – จัตรุ สั กรองปลำซ – เมเนเก้นพิ ส – อำเค่น
(เบลเยี่ยม – เยอรมัน)
01.05 น. ออกเดินทางสู่ เ มือ งดูไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเ รตส์ โดยสายการบินเอมิเ รตส์ เที่ยวบินที่EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
05.00 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
08.20 น. เดินทางสู่เมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยีย่ ม โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK183(บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
12.45 น. ถึงสนามบินเมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่
กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ เบลเยี่ยม บรัส เซลส์เปรียบเสมือ นพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง
อาคารบ้านเรือนได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้จากรัฐบาล นาท่านสู่ จัตุรสั กรองปลำซ (Grand Place) จัตุรสั อัน
งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รบั การยกย่องจากนักท่องเที่ยวทัวโลก
่
หรือแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซา
เบลลา ธิดาของกษัตริยฟ์ ิ ลปิ ที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยัง
กล่าวถึง นาท่านไปชม รูปปั ้นแมนเนเก้นพิ ส รูปปั ้นเจ้าหนูน้อยทีโ่ ด่งดัง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง
หรือเลือกซื้อสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยีย่ มผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมี
ร้านขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปั กลูกไม้ หรือลิม้ ลองวาฟเฟิ ลของอร่อยทีห่ าชิมได้ไม่ยาก
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ทพ่ี กั ณ Leonardo Hotel Aachen หรือเทียบเท่า
วันที่สำม Designer Outlet Roermond – โคโลญจน์ – มหำวิ หำรโคโลญจน์
เช้า
รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (2)....ท่ า นเดิน ทางสู่ DESIGNER OUTLET
ROERMOND ให้ เ วลาท่ า นได้ อิ ส ระช้ อ ปปิ้ งสิน ค้ า แบรนด์ เ นมมากมาย อาทิ เช่ น GUCCI,
BURBERRY, BILLABONG , CALVIN KLEIN , DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA
และอื่นๆอีกมากมาย
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกและต่อเนื่องในการช้อปปิ้ ง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็ นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ท่สี ุดในโซนตะวันตก
ของเยอรมนีซง่ึ ถูกสร้างโดยชาวโรมัน และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับทีส่ ข่ี องประเทศเยอรมนี นาท่านชมเมือง
โคโลญจน์ ถ่ า ยรูป ด้า นหน้ า มหำวิ ห ำรโคโลญจน์ หรือ เคิล์น โดม เป็ น โบสถ์ศ าสนาคริส ต์นิ ก าย
โรมันคาทอลิกที่มชี ่อื เสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี โดยเริม่
ก่อสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1248 และสิน้ สุดลงทีป่ ี ค.ศ. 1880 เพื่ออุทศิ ให้แก่นักบุญปี เตอร์และพระแม่มารี
และมีโกศทองของกษัตริย์ทงั ้ สามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย นอกจากนี้ยงั ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมือ่ ปี ค.ศ.1993 อีกด้วย
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Mercure Hotel Koeln West หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

แฟรงก์ เ ฟริ ต – จัตุ ร ัส โรเมอร์ – ไฮเดลเบิ ร์ ก – ย่ ำ นเขตเมื อ งเก่ ำ – เมื อ งสตรำสบู ร์ ก
(เยอรมัน-ฝรังเศส)
่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)....นาเดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟริ ต (Frankfurt)
ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าไมล์ เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปั จจุบนั แฟรงก์เฟิ ร์ตเป็ น
ศูนย์กลางทางการเงินของยุโรปที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากลอนดอน หลังจากนัน้ นาเที่ยว ชมจัตุรสั
โรเมอร์ (Romerberg) ซึง่ เป็ นจัตุรสั ทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในเมือง ด้านข้างก็คอื THE ROMER หรือ Frankfurt
City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึง่ อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสั โรเมอร์ อิสระให้ท่านได้ช็
อปปิ้ งสินค้าย่านใจกลางเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(5)
บ่าย
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิ รก์ เมืองเก่าแก่ตงั ้ แต่ยุคกลางที่ตงั ้ อยู่ทางตอนใต้ของ
เมืองแฟรงค์เฟิ รต์ ผ่านชม ปรำสำทไฮเดลเบิ รก์ ปราสาทหลังใหญ่ทด่ี ูโอ่อ่าน่ าเกรงขามตัง้ เด่นเป็ นสง่า
อยู่บนเนินเขาสูง ทาหน้าที่เสมือนป้ อมปราการผู้ปกป้ องชาวเมืองให้อยู่รอดปลอดภัย นาท่านเทีย่ วชม
ตัวเมือ งเก่ ำไฮเดลเบิ ร์ก ริมฝั ง่ แม่น้ าเนคคาร์ท่ไี หลผ่านตัว เมืองอีกด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
เมืองสตรำสบูรก์ (Strasbourg) เมืองมรดกโลกด้านมนุ ษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็ นเมืองหลวง
แห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรังเศส
่ เป็ นเมืองทีเ่ รียกได้ว่า มี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรังเศสและเยอรมั
่
น
เนื่องจากผลัดกันอยูภ่ ายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร(6)
เข้าสู่ทพ่ี กั ณ 7 Hotel & Fitness Hotel หรือเทียบเท่ำ
วันที่ห้ำ

จัตรุ สั เกลแบร์ – มหำวิ หำรแห่งสตรำสบูรก์ – กอลมำร์ – เมืองเก่ำกอลมำร์
(ฝรังเศส)
่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(7) ภัตตาคาร นาท่านเที่ยวชม เมืองสตรำสบูรก์
เป็ นเมืองใหญ่ทม่ี สี ถาปั ตยกรรมสมัยโบราณเป็ นร่องรอยประวัตศิ าสตร์ให้ชาวเมืองปั จจุบนั ได้ช่นื ชม นา
ท่านชม จัตุรสั เกลแบร์ จัตุรสั ที่มขี นาดที่ใหญ่ท่สี ุดซึ่งตัง้ อยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูรก์ โดย
ภายในจัตุรสั ยังเป็ นที่ตงั ้ ของ รูปปั ้นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผู้ท่มี บี ทบาทสาคัญในเรื่องสงครามการ
ปฏิวตั ขิ องประเทศฝรังเศส
่ นอกจากนัน้ ในบริเวณใกล้เคียงยังมีสน้ิ ค้าแบรนเนอมอีกมากมายให้ท่านได้
เลือกซื้อกัน นาท่านถ่ายรูปและเข้าชม มหำวิ หำรแห่ งสตรำสบูรก์ มหาวิหารประจาเมืองสตราสบูรก์
คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มีความสูงอยู่ท่ี 142 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึน้ ระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ที่
สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือว่าเป็ นอาคารโบสถ์ทส่ี ูงทีส่ ุดในประเทศ
ฝรังเศส
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(8)

กลางวัน
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมำร์ (COLMAR) เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวอันดับสองของแคว้นอัล
ซาซ (ALSACE) เป็ นเมืองที่ยงั คงความงดงามของสถาปั ตยกรรมไว้ได้อย่างมาก นาท่านชมเขตเมือง
เก่ำกอลมำร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตทีม่ สี ถาปั ตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตัง้ อยู่ ซึง่ บาง
หลังเป็ นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อนั งดงาม เป็ นย่านทีม่ ฉี ายาว่า “เวนิสน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านที่
ได้ช่อื มาจากลักษณะของบ้านเรือนที่ตงั ้ อยู่บนสองฝั ง่ คลอง ตัง้ อยู่ตดิ กับแม่น้ าโลช (LAUCH) มีคลอง
เล็ก ๆ และมีบา้ นไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร(9)
เข้าสู่ทพ่ี กั ณ 7 Hotel & Fitness Hotel หรือเทียบเท่ำ
แองเกลเบิ ร์ก – ทิ ต ลิ ส – ลู เ ซิ ร์น – สะพำนไม้ ช ำเปล – รูป แกะสลัก สิ ง โตบนหน้ ำผำหิ น –
สนำมบิ น
(ฝรังเศส-สวิ
่
สฯ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)...นาท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิ ลเบิ รก์ เพื่อนัง่
กระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ ยอดเขำทิ ทลิ ส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง
ทีห่ มิ ะคลุมตลอดทัง้ ปี สงู ถึง 10,000 ฟิ ต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้หมิ ะจะไม่ละลายตลอดทัง้ ปี
* นัง่ กระเช้ายักษ์ทห่ี มุนได้รอบทิศเครื่องแรกของโลกทีช่ ่อื ว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบน
ยอดเขาทิทลิสซึ่งเป็ นอาคารใหญ่มที งั ้ หมด 4 ชัน้ ชัน้ แรกมีทางเดินออกไปเพื่อชม ถำ้ น้ำแข็ง (ICE
GROTTO) ซึ่งเป็ นถ้าที่เกิดจากฝี มอื มนุ ษย์ ภายในเป็ นผนังน้ าแข็งพร้อมมีคาอธิยายเป็ นจุด ๆ ส่วนที่
ชัน้ 2 เป็ นภัตตาคาร และชัน้ 3 เป็ นร้านขายของ เช่น ร้านขาย นาฬิกา ร้านขายของทีร่ ะลึก ส่วนชัน้ 4
ซึง่ เป็ นชัน้ บนสุด จะเป็ นชัน้ ทีท่ ่านสามารถเดินย่าหิมะออกไปยังลานกว้างซึง่ เป็ นจุดชมวิวบนยอดเขา
อิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้จากห้องอาหารบนยอดเขาทิตลิส
ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิ รน์ อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดน
ทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูง
เสียดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่ าไม้ทแ่ี ทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่
เขา สลับแซมด้วย ดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม นาท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพำนไม้ชำ
เพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึง่ ข้ามแม่น้ ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ทเ่ี ก่าแก่ ทีส่ ุดในโลก มีอายุ
หลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัตศิ าสตร์ของเมืองลูเซิรน์ เลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็ นสะพานที่
แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้ อมแปดเหลีย่ มกลางน้า จัวแต่
่ ละช่องของสะพานจะมี
ภาพเขียนเรื่องราวประวัตคิ วามเป็ นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400
ปี แต่น่าเสียดายทีป่ ั จจุบนั สะพานไม้น้ีถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึน้ ใหม่เกือบหมด นา
ท่านชมรูปแกะสลักสิ งโตบนหน้ ำผำหิ น เป็ นอนุสาวรียท์ ต่ี งั ้ อยู่ใจกลางเมืองทีห่ วั ของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึง่
มีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุ สาวรียร์ ูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์
วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิส
ฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวติ ในประเทศฝรังเศส
่
ระหว่างการต่อสู้ป้องกัน
พระราชวังในครัง้ ปฏิวตั ิใหญ่ส มัยพระเจ้าหลุ ยส์ท่ี 16 ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ส นามบิน
เมืองซูรคิ
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ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ EK
86 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพ
(ยูเออี – ไทย)
07.10 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
11.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินทีE่ K372/ EK370 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
**************************************************************************
หมำยเหตุ : ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

4-10 ธันวำคม

ธันวำคม 2561
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ2-11ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
มีเตียง
42,900
42,900

เด็กอำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่ำน ไม่มีเตียง
40,900

พัก
เดี่ยว
10,000

อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสำยกำรบิ นเอมิ เรตส์(เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
2. ค่าทีพ่ กั 3-4ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีทไ่ี ม่
สามารถเข้าพักทีเ่ มืองนัน้ ๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
7. หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ ว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่ำทิ ป)
อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
4. ค่าทิปคนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
6. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
เงื่อนไขกำรจอง
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สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ20,000บาท พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
ชาระยอดส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ต้องการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง
ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้ าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้ าที่ ทราบทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1. สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
7. กรณีวซี ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทั จะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวี
ซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า ค่ามัดจาตั ๋วเครือ่ งบินหรือค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เป็ นต้น
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 เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญ หาย สูญ เสียหรือ ได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือ ความรับ ผิด ชอบของหัว หน้ าทัว ร์ เช่น ภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
5. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
6. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
7. สาหรับทีน่ งั ่ LONG LEG หรือทีน่ งั ่ บริเวณทางออกฉุ กเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีส่ ายการ
บินกาหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้อย่าง
รวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอานาจในการให้ทน่ี งั ่ LONG LEG ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าทีส่ ายการบินตอน
เวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
8. โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็ นภูมปิ ระเทศที่มอี ากาศเย็น และห้ องพัก 3
ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละ
โรงแรม

EUR EK021(EK)DEC

7

เอกสำรเบื้อ งต้ นในกำรขอยื่ นวี ซ่ำประเทศเชงเก้ นระยะเวลำในกำรยื่ น 15 วันทำกำร ผู้เดิ นทำงต้ องมำ
สแกนลำยนิ้ วมือ ณ สถำนทูต ตำมวันและเวลำที่ นัดหมำย (เอกสำรและขัน้ ตอนกำรยื่นวีซ่ำแต่ ละสถำนทูต
มีควำมต่ำงกันและอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถำมกับเจ้ำหน้ ำที่ อีกครัง้ เพื่อควำมถูกต้องในกำร
เตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่ำ)

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

พาสปอร์ต ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าใน กลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการ
อนุ มตั วิ ซี ่า
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ น สีขำวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
และเหมือนกันทัง้ 2 รูป)
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส
พร้อมแปลเป็ นภำษำอังกฤษ (ถ้ามี)
ใบรับรองกำรทำงำนจากบริษทั ทีท่ า่ นทางานอยูต่ ้องเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ โดยระบุตาแหน่ง
และอัตราเงินเดือนในปั จจุบนั ,วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อ
เดินทางไปยุโรปหลังจากนัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น3 ดือน พร้อม
วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็ น
ภำษำอังกฤษ)
STATEMENTย้ อ นหลัง 6เดื อ น(นั บ จากวัน ปั จ จุ บ ัน )ควรเลือ กเล่ ม ที่มีก ารเข้า ออกของเงิน
สม่าเสมอและมีจานวนไม่ต่ากว่า6หลัก เพือ่ แสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุม
กับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถทีจ่ ะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสูภ่ มู ลิ าเนาสถำน
ฑูตไม่รบั พิ จำรณำบัญชีกระแสรำยวัน
กรณี ท่ี บ ริษั ท ของท่ า นเป็ นผู้ ร ับ ผิด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิน ทางให้ ก ับ ผู้ เ ดิน ทางทัง้ หมด
นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่
จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจำกทำงสถำบันกำรศึกษำภำษำอังกฤษ
(ตัวจริง) เท่านัน้
กรณีทเ่ี ด็กอำยุตำ่ กว่ำ 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมำย
ยิ นยอมเป็ นภำษำอังกฤษ โดยทีบ่ ดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรื่องแสดงความจานงในการ
อนุ ญ าตให้บุ ต รเดิน ทางไปกับ อีก ท่ า นหนึ่ งได้ ณ ที่ว่า การอ าเภอ หรือ ส านัก งานเขต โดยมี
นายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
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10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้ น
เป็ นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว
และหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุม่ เรียก
สัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและ
โปรดแต่ ง กายสุ ภ าพทัง้ นี้ บ ริษัท ฯจะส่ ง เจ้า หน้ า ที่ไ ปอ านวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่ม เติม ทางบริษัท ใคร่ข อรบกวนท่านจัด ส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต
์
เพือ่ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก
บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
12. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระ
โดยตรงกับทางบริษทั ฯทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อ นไขต่าง ๆ ของ
บริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุโดยทัง้ หมด
13. การยื่นวีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ และชาระค่าวี
ซ่า 3,500 ถึงสามารถ ดาเนินการขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่าได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

