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เมืองโคโลญจน์ เมืองเก่าแก่ที่สดุ ในโซนตะวันตกของเยอรมนีถกู สร้างโดยชาวโรมัน
DESIGNER OUTLET ROERMOND อิ สระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธรู ์น บ้านชาวไร่ที่มีฐานะดีตกแต่งสไตล์ตะวันตกน่ารักอบอุ่น
เมืองอั มสเตอร์ดัม เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์
ล่องเรือหลังคากระจก ล่องไปตามลาคลองของเมืองบ้านเรือนแบบชาวดัชต์
สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ แหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสาคัญยิ่งของฮอลแลนด์
หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ ที่ข้ ึนชื่ออี กแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์

กำหนดวันเดิ นทำง

เมษำยน – พฤษภำคม 2562
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วันแรก
22.00 น.

2

กรุงเทพ – สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ – ดุสเซลดอฟ – มหำวิ หำรโคโลญจน์
01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK
385 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
08.30 น. เดินทางสู่ เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK55 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
13.25 น. เดินทางถึง เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธตี รวจ
คนเข้าเมือ งและสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์
(Cologne) เป็ น หนึ่ ง ในเมือ งที่เ ก่ า แก่ ท่ีสุ ด ในโซนตะวัน ตกของ
เยอรมนีซ่งึ ถูกสร้างโดยชาวโรมัน และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่สข่ี อง
ประเทศเยอรมนี ....นาท่านถ่ายรูปด้านหน้ ามหำวิ หำรโคโลญจน์
หรือ เคิลน์ โดม เป็ นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศ
เยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี โดยเริม่ ก่อสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1248 และสิน้ สุดลงทีป่ ี ค.ศ. 1880 เพื่อ
อุทศิ ให้แก่นักบุญปี เตอร์และพระแม่มารี และมีโกศทองของกษัตริย์ทงั ้ สามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย
นอกจากนี้ยงั ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993 อีกด้วย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือเทียบเท่า
วันที่สำม DESIGNER OUTLET ROERMOND – หมู่บ้ำนกีธรู น์ – ล่องเรือชมหมู่บ้ำนกีธรู น์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2) .....นาท่านเดินทางสู่ 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 (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง)
บ่าย
จากนัน้ นาท่านสู่หมู่บ้ำนกี ธูรน์ (GIETHOORN) หมู่บ้านชวนฝั น
สุดโรแมนติคแอบซ่อนอยู่ หมู่บ้านที่ไม่มรี ถ ไม่มถี นน ไม่มมี ลพิษ
หรือความวุ่นวายใดๆ มีแต่ลาคลองน้ าใส เรือพายลาน้อย แทรกตัว
ไปทัวหมู
่ ่บ้า นมีส ะพานไม้ท รงสวยเพื่อ ใช้เ ป็ นทางเดินติด ต่ อ กัน
ภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ชาวบ้านที่น้ีใช้เรือเป็ นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านัน้ นาท่าน
ล่ องเรือชมหมู่บ้ำนกี ธูรน์ (GIETHOORN VILLAGE) หมู่บ้านที่มผี ู้คนอาศัยอยู่ราวๆ 2,600 คน
ส่วนมากเป็ นชาวไร่ทม่ี ฐี านะดี บ้านแต่ละหลังมีการออกแบบ และตกแต่งให้เป็ นกระท่อมสไตล์ตะวันตก
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ทีแ่ สนน่ ารักอบอุ่น จนทาให้ได้รบั การขนานนามว่าเป็ นเวนิชแห่งเนเธอร์แลนด์ (the Venice of the
Netherlands) ในปี 1958 ภาพยนตร์ตลกชื่อดังของ Bert Haanstra อย่าง Fanfare ได้ใช้สถานที่น้ี
เป็ น โลเคชัน่ หลัก ในการถ่ า ยท า และนัน้ ก็เ สมือ นกับ เป็ น การเปิ ด ตัว ที่ท าให้ห มู่บ้า นไร้ถ นนแห่ ง นี้
กลายเป็ นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง จนมีนักท่องเทีย่ วจากทัวทุ
่ กมุมโลกพลัดกันมาเยีย่ มชมความสวยงามสุดโร
แมนติกของหมูบ่ า้ นกียฮ์ รอน (GIETHOORN VILLAGE) แห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Corendon Village – The Urban หรือเทียบเท่า
อัมสเตอร์ดมั – จัตรุ สั แดม – ล่องเรือหลังคำกระจก – กำรสำธิ ตกำรเจียระไนเพชร
รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (4)...น าท่ า น
เดิน ทางสู่ เมื อ งอัม สเตอร์ด ัม (Amsterdam) เมือ งหลวงของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าอัมสเทล (Amstel) ซึง่ ได้ช่อื
ว่ามีลาคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี้เริม่
ก่อตัง้ ประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั เป็ นเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของ
เนเธอร์แลนด์ จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือหลังคำกระจก เรือจะล่องไปตามลาคลองของเมือง ทีจ่ ะให้ท่าน
ได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พเิ ศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ
ที่มตี ะขออยู่ชนั ้ บนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน เรือ นแพที่อยู่รมิ คลองที่มอี ยู่มากถึง
2,500 หลัง หลังจากนัน้ นาท่านชม กำรสำธิ ตกำรเจียระไนเพชร ที่มชี ่อื เสียงของโลก อิสระให้ท่าน
เลือกซือ้ หรือชมเพชรคุณภาพและราคาไม่แพง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็ นที่ตงั ้ ของ จัตุรสั แดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่
นักท่องเทีย่ วนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตัง้ อยู่ใจกลางจัตุรสั และถนนแห่ง
ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดมั
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Corendon Village – The Urban หรือเทียบเท่า
เมืองลิ เซ่ – ชมสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – หมู่บ้ำนกังหันคิ นเดอร์ไดค์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (7)...นาท่าน
เดิน ทางสู่ เมื อ งลิ เ ซ่ น าท่ า นชม สวนดอกไม้ เ คอเคนฮอฟ
(Keukenhof) ตัง้ อยู่ท่ชี านเมือ งลิซเซ่ซ่งึ เป็ นแหล่งปลูกทิว ลิป ที่
ใหญ่และสาคัญยิง่ ของฮอลแลนด์ เดิมเป็ นสวนสาธารณะ มาก่อน
ต่อมาสมาคมผูส้ ่งเสริมการปลูกดอกไม้ประเภทไม้หวั แห่งเมืองลิซ
เซ่ ได้ใช้สวนแห่งนี้ส่งเสริมการปลูกไม้หวั พันธุใ์ หม่ๆ โดยแบ่งทีใ่ ห้กบั บริษทั ผูผ้ ลิตไม้หวั เป็ นผูป้ ลูกและ
เข้าบารุงรักษา ซึง่ ก็ทาให้เกิดพันธุใ์ หม่ๆ ขึน้ ทุกปี ผู้ซอ้ื ทิวลิปจากทัวโลกจะมาชมและคั
่
ดเลือกทิวลิปที่
ต้องการจากแปลงสาธิต ในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้ นับเป็ นสวนทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
ด้วยทิวลิป
ทีม่ มี ากกว่า7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทัง้ ไม้หวั อื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออก
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ดอกบานสะพรังอยู
่ ่ดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ม ี
ทางเดินร่มรืน่ บางตอนก็มงี านประติมากรรมประดับสวนอยูเ่ ป็ นระยะ มีสระน้ าและน้ าพุ มีศาลาจัดแสดง
กิจกรรมต่างๆ เกีย่ วกับดอกไม้มากมายมีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ รวมทัง้
คอฟฟี่ ช็อ ปและร้า นขายอาหาร เปิ ด ให้เ ข้า ชมประมาณกลางเดือ นมีน าคม ไปจนถึง ปลายเดือ น
พฤษภาคมของทุกปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนกัง หันคิ นเดอร์ไ ดค์ หมู่บ้านกังหันลมที่ข้นึ ชื่อ อีกแห่งหนึ่งของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ซึง่ อยู่ทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ เป็ นกลุ่มกังหันเก่าแก่เรียงรายเป็ นทิวแถวบนทุ่งโล่ง
กว้างทัง้ หมด 19 ตัว ที่สร้างขึ้นมาในอดีตเพื่อวัตถุประวงค์ในการผันน้ าเพื่อแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม ที่
หมูบ่ า้ นนนี้ได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี 1997 อิสระให้ท่านเดินเทีย่ วชม
หมูบ่ า้ นพร้อมเก็บภาพความประทับใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (9)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Ramada Plaza Antwerp หรือเทียบเท่า
เกนท์ – หอระฆังประจำเมือง – ปรำสำทท่ำนเคำนต์ – กรุงบรัสเซล – กรองปลำซ – สนำมบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)...นาท่านเดินทางสู่เมืองเกนท์ (Ghent) ซึ่ง
แปลว่าการรวมกันของแม่น้ าสองสาย เพราะทีต่ งั ้ ของเมืองอยู่บริเวณทีแ่ ม่น้ าสเกลต์ Scheldt River มา
บรรจบกับแม่น้ าไลส์ Lys River แม่น้ าสองสายนี้เป็ นเส้นเลือดล่อเลี้ยงเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตนานนับ
ศตวรรษและยังคงต่อเนื่อ งจวบจนปั จจุบนั นาท่านผ่านชมปรำสำทท่ ำนเคำนต์ (Castle of the
Counts) ป้ อมปราสาทในยุคกลาง ทีถ่ ูกสร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัย
ของ Philip of Alsace นาท่านชมหอระฆังประจำเมือง The Belfry ทีส่ ูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็ น
จุดเด่นของเส้นขอบฟ้ า ที่ดา้ นล่างนัน้ เป็ นหอประชุมสงฆ์ Cloth Hall ที่มมี าตัง้ แต่ทศวรรษที่ 15 และ
ได้รบั เกียรติเป็ น UNESCO World Heritage Site นาท่านเดินเล่นชม ถนน THE GRASLEI และ THE
KORENLEI ถนนเก่าแก่ของเมืองเกนท์ เป็ นจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ุดในเมืองเป็ นอาคารเก่าแก่ตงั ้ แต่สมัยยุค
กลางเรียงรายอยูส่ องฝั ง่ ถนน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของเบลเยีย่ ม ที่น่ีเปรียบเสมือน
พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้จากรัฐบาล นาท่านเข้าสู่ จัตุรสั กรองปลำซ
(Grand Place) จัตุรสั อันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รบั การยกย่องจากนักท่องเที่ยวทัวโลก
่
นา
ท่านไปชมรูปปั ้นแมนเนเก้นพิ ส รูปปั ้นเจ้าหนูน้อยทีโ่ ด่งดัง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อ
สินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยีย่ มผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีรา้ นขายช็อคโก
แลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปั กลูกไม้ หรือลิม้ ลองวาฟเฟิ ลของอร่อยทีห่ าชิมได้ไม่ยาก ถึงเวาอันสมควรนา
ท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมื อ งดูไ บ สหรัฐอำหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิน เอมิ เ รตส์ เที่ยวบิน ที่ EK182
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
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ดูไบ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**************************************************************************
หมำยเหตุ : ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

15-21, 22-28, 24-30 เมษำยน 2562
29 เมษำยน – 5 พฤษภำคม 2562
8-14 พฤษภำคม 2562

เมษำยน – พฤษภำคม 2562
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ2-11ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
มีเตียง
41,900
41,900
41,900

41,900

เด็กอำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่ำน ไม่มีเตียง
39,900

พัก
เดี่ยว
10,000

39,900

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. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่ อ/ท่าน
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก พนักงานยก
กระเป๋ า
5. ค่าทิปคนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
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เงื่อนไขกำรจอง
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ20,000บาท พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ชาระยอดส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. 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 เ ช่น ภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
5. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
6. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั 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 และห้องพัก 3
ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละ
โรงแรม
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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 หากมีพาสปอร์ตเล่ ม
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

EUR EK005(EK)APR-MAY

8

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น
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 ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง 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 **
แบบฟอร์มรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (สำคัญมำก)
**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้
ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง คาถามเป็ นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย แต่กรุณาตอบคาถามเป็ น
ภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านัน้ ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทางภาษาไทย]……………………………………………………………................................
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………….…………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………..
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………….………………………………………………………………...
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด………………………สถานทีเ่ กิด(จังหวัด/ประเทศ)………………….……………………
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ………………………………………
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้ ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัส ไปรษณีย์........................................
โทรศัพท์(มือถือ)…………………………..……..…………E-mail…………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ อี านาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์………………………………………………………………….......................................................................
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………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................
ทีอ่ ยูท่ ท่ี างานหรือสถานศึกษา..............................................................................................................................
.............................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ......................................................................................................................................................
โทรศัพท์ท่ที างาน..........................................โทรสารที่ทางาน..................................................... ....................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อ่นื .....................................จานว น..................................
แหล่งทีม่ า......................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม้าย
หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา.............................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา............................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส..........................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส...................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส................................................สัญชาติของคูส่ มรส..........................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทผ่ี ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ .............................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)..............................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)......................................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู้ ่นื ออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล.............................................................
ทีอ่ ยู…
่ ………………………….…………………………………
*******************************************************************************
หมำยเหตุ : กำรอนุมตั ิ วีซ่ำเป็ นดุลพิ นิจของทำงสถำนทูต ทำงบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
ทัง้ สิ้ นทัง้ นี้ บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลำงและคอยบริ กำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผเ้ ู ดิ นทำงเท่ำนัน้

