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ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์









มหานครปารีส เมืองทีม่ มี นต์เสน่ห์อนั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
ถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ทโี่ ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
ล่องเรือบาโตมุช ชมสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคสองฝากฝั่ งแม่น้า
ชม พระราชวังแวร์ ซายส์ หนึง่ ในสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงมากทีส่ ุดของประเทศฝรัง่ เศส
แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชือ่ ดังของกรุงปารีส
ล่องเรือหลังคากระจก ล่องไปตามลาคลองของเมือง ชมบ้านเรือนแบบชาวดัชต์
หมู่บา้ นวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ หมู่บ้านอนุรกั ษ์กงั หันลมเก่าแก่

กำหนดกำรเดิ นทำง
มกรำคม – มีนำคม 62
วันแรก
กรุงเทพ – สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
17.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
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20.35 น.

ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่สอง
00.50 น.
03.20 น.

ดูไบ – หอไอเฟล – ประตูชยั – พีระมิ ดแก้วหน้ ำพิ พิธภัณฑ์ลฟู ร์ – ล่องเรือบำโตมุช
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ เมืองปำรีส ประเทศฝรังเศส
่
โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงเมืองปำรีส ประเทศฝรังเศส
่
หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง
และสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู่มหำนครปำรีส (Paris) เมืองหลวง
ของประเทศฝรังเศส
่
เมืองทีม่ มี นต์เสน่ ห์อนั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10
ของโลก ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปั จจุบนั กรุงปารีสเป็ น
หนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัย แห่งหนึ่งของโลก
ที่ ท รงด้ ว ยอิ ท ธิ พ ลของการเมื อ ง การศึ ก ษา บั น เทิ ง สื่ อ แฟชั น่
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาให้กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในเมืองทีส่ าคัญทีส่ ุดแห่ง
หนึ่งของโลก นาถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทโ่ี ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นคร
ปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1889 นาท่านถ่ายรูปประตูชยั และผ่านชม
ทิวทัศน์ของร้านค้าบูตคิ ชัน้ นาระดับโลก ทีต่ งั ้ เรียงรายอยูบ่ นถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดาเนิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านถ่ายรูปหน้า พีระมิ ดแก้ว-พิ พิธภัณฑ์ลูฟร์ ซึ่งเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทางศิลปะทีม่ ชี ่อื เสียงที่สุดเก่าแก่
ทีส่ ุดและใหญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็ นสถานทีท่ จ่ี ดั
แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก อิสระท่านเลือกซื้อสินค้า
แฟชันราคาถู
่
กใน ร้ำนค้ำปลอดภำษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่องสาอาง น้ าหอม นาฬิกาหรือ
กระเป๋ า หลังจากนัน้ นาท่าน ล่องเรือบำโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ าแซนที่
ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสอง
ฝากฝั ง่ แม่น้า เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ทน่ี ่าประทับใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Mercure Paris Roissy Charles De Gaulleหรือเทียบเท่า

08.00 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่สำม
เช้า

พระรำชวังแวร์ซำยส์-แกลลอเรียลำฟำแยตต์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)...นาท่านเข้า
ชม พระรำชวัง แวร์ซำยส์ หนึ่งในสถานที่ท่อ งเที่ยวที่มชี ่อื เสียง
มากที่สุดของประเทศฝรังเศส
่
ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
ปารีส ณ เมืองแวร์ซายส์ นับเป็ นพระราชวังวังทีม่ คี วามยิง่ ใหญ่และ
งดงามอลังการมากจนติดหนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลก อีกทัง้ ยัง
ได้รบั การขึ้น ทะเบียนให้เ ป็ นมรดกทางวัฒ นธรรม พระราชวังสร้างในรูป แบบสถาปั ต ยกรรมสไตล์

EUR EK010B(EK)JAN-MAR

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย
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คริสต์ศตวรรษที่17และ18ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า6,123ภาพและงาน
แกะสลักจากศิลปิ นชัน้ เอก15,034ชิน้ โดยมีหอ้ งกระจก(Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors)
อันแสนโด่งดังจากการเป็ นห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมันใน
สงครามโลกครัง้ ที่1 ซึ่ง ถือ เป็ นห้อ งแห่ ง ประวัติศ าสตร์ท่ีส าคัญ ทัง้ ยัง มีข นาดใหญ่ จ านวน17 บานที่
สามารถเป็ นจุดชมวิวทัศน์ของสวนแวร์ซายทีส่ วยงามด้วยทุกๆเหตุผลมารวมกันจึงทาให้พระราชวังแห่ง
นี้กลายเป็ นจุดหมายปลายทางสาหรับเหล่านักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนฝรังเศสไม่
่
แพ้หอไอเฟล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเดินทางสู่ แกลลอเรียลำฟำแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส เปิ ดกิจการในค.ศ.
1894 ในย่านโอเปร่าทีค่ นปารีสชอบเดินช้อปปิ้ งกันมากที่สุด มีแฟชันโชว์
่ ให้ชมฟรีทุกๆสัปดาห์ แถมมี
ร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ท่สี วยงามบนชัน้ 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่าง
ชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มสี นิ ค้าหลายหลากยีห่ อ้ และมีสงิ่ ของทุกประเภทไว้ล่อตาล่อใจนักช้อปปิ้ งแบ
รนด์ดงั ๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Mercure Paris Rojssy Charles De Gaulle หรือเทียบเท่า
เมืองบรูจจ์ – ศำลำว่ำกำรเมือง – หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์ – จัตรุ สั กรองปลำซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)...นาท่าน
เดินทางเข้าสู่ เมื องบรูจจ์ (Bruges) เมือ งที่ได้ร บั เลือ กให้เ ป็ น
เมือ งมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยี่ยมที่
ได้รบั การบันทึกว่าเป็ นเมืองที่สวยงามมาก ที่ทางตอนเหนือของ
เมืองมีลาน้ าที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ทาให้บรูชเป็ นที่รู้จกั
กันในชื่อ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” หลังจากนัน้ นาท่านเดินชมย่าน
เมืองเก่าบรูจจ์ ทีเ่ ต็มไปด้วยสีสนั แห่งความเป็ นยุโรป ชมบ้านหลังคาทรงจัวและ
่
สนามหญ้าอันเขียวขจี
บรรยากาศทีท่ ่านสามารถพบเห็นได้ทวเมื
ั ่ อง นาท่านชมป้ อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม ศำลำ
ว่ำกำร (Town Hall) แบบโกธิค หอประชุมสงฆ์ (Cloth Hall) ซึง่ มีหอระฆังสูงถึง 300 ฟุต (88 เมตร)
และ โบสถ์พระโลหิ ตศักดิ์ สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood)ซึง่ จะมีการแห่พระธาตุขน้ึ ทุกปี ในวันที่
พระเยซูเสด็จขึน้ สู่สรวงสวรรค์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
น าท่ า นเดิน ทางสู่ กรุง บรัส เซลส์ (Brussels) เมือ งหลวงของ เบลเยี่ย ม บรัส เซลส์เ ปรีย บเสมือ น
พิพธิ ภัณฑ์ก ลางแจ้ง อาคารบ้านเรือ นได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้จากรัฐบาล นาท่านสู่ จัตุรสั กรองปลำซ
(Grand Place) จัตุรสั อันงดงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รบั การยกย่องจากนักท่ องเทีย่ วทัวโลก
่
หรือ
แม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริยฟ์ ิ ลปิ ที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอ
แลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง นาท่านไปชม รูปปั ้น แมนเนเก้ นพิ ส รูปปั ้นเจ้าหนู น้อยที่โด่งดัง
อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซือ้ สินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยีย่ มผลิตช็อคโกแลตก
ว่า 172,000 ตันต่อปี และมีรา้ นขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปั กลูกไม้ หรือลิม้ ลองวาฟเฟิ ลของ
อร่อยทีห่ าชิมได้ไม่ยาก
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Ramada Brussel Woluwe หรือเทียบเท่า

วันห้ำ
เช้า

บรัสเซลส์ – อะตอมเมียม – DESIGNER OUTLET ROERMOND – อัมสเตอร์ดมั
รับ ประทานอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม (9)...น าท่ า นไปถ่ า ยรู ป กับ อะตอมเมี ย ม
(ATOMIUM) หลังจากทีป่ ิ ดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 27.5 ล้านยูโร ก็พร้อมทีจ่ ะรับนักท่องเทีย่ วจากทัวทุ
่ ก
หนแห่ง ถือเป็ นสัญลักษณ์ท่สี าคัญแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย
Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึ่งเปรียบเสมือนอะตอม จานวน 9 ลูก
แทน 9 จังหวัดในเบลเยีย่ ม นาท่านเดินทางสู่ DESIGNER OUTLET ROERMOND ให้เวลาท่านได้
อิสระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN
KLEIN , DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอื่นๆอีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกและต่อเนื่องในการช้อปปิ้ ง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์
ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าอัมสเทล (Amstel) ซึ่งได้ช่อื ว่ามีลาคลองคดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน
เมืองนี้เริม่ ก่อตัง้ ประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั เป็ นเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเนเธอร์แลนด์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Van Der Valk Hotel Schiphol หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่หก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

อัม สเตอร์ด ัม – ล่ อ งเรื อ หลัง คำกระจก – จัตุ ร ัส แดม – หมู่ บ้ ำ นกัง หัน ลมซำนส์ ส คัน ส์ –
สนำมบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)...นาท่าน
ล่องเรือหลังคำกระจก เรือจะล่องไปตามลาคลองของเมือง ทีจ่ ะ
ให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่
17 มีเ อกลัก ษณ์ พ ิเ ศษจะเป็ น อาคารทรงแคบ ที่ม ีต ะขออยู่ช ัน้
บนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน เรือนแพที่อยู่รมิ
คลองทีม่ อี ยูม่ ากถึง 2,500 หลัง หลังจากนัน้ นาท่านชม กำรสำธิ ต
กำรเจียระไนเพชร ทีม่ ชี ่อื เสียงของโลก อิสระให้ท่านเลือกซือ้ หรือชมเพชร คุณภาพและราคาไม่แพง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
นาท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็ นทีต่ งั ้ ของ จัตุรสั แดม (Dam
Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดิน
เทีย่ วชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตัง้ อยู่ใจกลางจัตุรสั และถนน
แห่ ง ความบัน เทิง หลากหลายรู ป แบบกลางกรุ ง อัม สเตอร์ด ัม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่หมู่บ้ำนวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซำนส์สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้าน
อนุ รกั ษ์กงั หันลมเก่าแก่ ที่ตงั ้ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บา้ นแห่งนี้ถอื ว่าเป็ นสถานที่ทเ่ี ก็บ
รวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็ นอย่างดี ซึ่งจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของ
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หมู่บา้ นที่สร้างขึน้ สไตล์บา้ นไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบททีส่ วยงาม ซึง่ ประกอบไป
ด้วยแม่น้า ทุ่งหญ้า และการปศุสตั ว์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกกับกังหันลม จัดเป็ นหนึ่งสัญลักษณ์
สาคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่ กังหันของประเทศนี้ได้มกี ารใช้ประโยชน์เป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะใน
ด้านการผันน้ า วิดน้ า ระบายน้ าเพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากนัน้ ชมการ
สาธิตวิธกี ารผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ท่ใี ช้ใส่ในชีวติ ประจาวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อ
สินค้าของทีร่ ะลึก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมื อ งดูไ บ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เที่ยวบิน ที่ EK150
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
หมายเหตุ : ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความ
เหมาะสมทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
มกรำคม – มีนำคม 2562
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ2-11ปี เด็กอำยุ 2-11 ปี
พัก
พักร่วมกับใหญ่ พักร่วมกับผู้ใหญ่ เดี่ยว
2ท่ำนมีเตียง
2 ท่ำนไม่มีเตียง
25-31 มกรำคม 2562
41,900
41,900
39,900
10,000
14-20 กุมภำพันธ์
41,900
41,900
39,900
10,000
28 กุมภำพันธ์ – 6 มีนำคม 2562
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
2. ค่าทีพ่ กั 3-4 ดาว (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 วและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่
รวมค่ำทิ ป)
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อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
2. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3. ค่าใช้จ่ายส่ ว นตัวต่ างๆ นอกรายการ อาทิ ค่ า โทรศัพท์ ค่ าซักรีด และค่ าเครื่อ งดื่มในห้องพัก พนักงานยก
กระเป๋ า
4. ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
5. คนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
6. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ (2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร)
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงื่อนไขกำรจอง
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ชาระยอดส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยูต่ ่างจังหวัด) เพื่อมายืน่ วีซ่าหรือวันเดินทาง ให้
ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่ ราบทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์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 ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
7. กรณีวซี ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทั จะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่า
และค่าบริการยืน่ วีซ่า ค่ามัดจาตั ๋วเครือ่ งบินหรือค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เป็ น ต้น
หมำยเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่ำน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ าในกรณีท่ผี ู้เดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
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4. อัตราค่าบริการคิดคานวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย
ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั เดินทาง
5. ในกรณีท่ที ่ านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัว ร์ บริษัทสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง 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 บาดเจ็ บ ที่น อกเหนือ ความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่ น ภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
8. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
9. ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ได้ชาระให้กบั บริษทั ตัวแทน
แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการ
ทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ 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
ค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้
12. สำหรับทีน่ งั ่ LONG LEG หรือทีน่ งั ่ บริเวณทำงออกฉุ กเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสำรทีม่ คี ุณสมบัตติ ำมทีส่ ำยกำร
บินกำหนด เช่น ต้องสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญ หำด้ำนสุขภำพ สำมำรถช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้อย่ำง
รวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนำจในกำรให้ทน่ี งั ่ LONG LEG ขึน้ อยู่กบั ทำงเจ้ำหน้ำทีส่ ำยกำรบินตอน
เวลำทีเ่ ช็คอินเท่ำนัน้
13. โรงแรมทีพ่ กั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครือ่ งปรับอำกำศเนื่องจำกเป็ นภูมปิ ระเทศทีม่ อี ำกำศเย็น และห้อ งพัก 3
ท่ำน (TRIPPLE ROOM ) อำจจะมีกำรจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละ
โรงแรม
เอกสารเบือ้ งต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่ นัดหมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความ
ต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้ าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียม
ตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน ก่อนวันหมดอำยุ หำกมีพำสปอร์ตเล่มเก่ำ ไม่ว่ำจะ
เคยมีวซี ่ำในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ำม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นกำรง่ำยต่อกำรอนุมตั วิ ซี ่ำ
2. รูปถ่ำยสีขนำด2นิ้ว(แบบหน้ำใหญ่)จำนวน 2ใบ(ฉำกหลังเป็ นสีขำวเท่ำนัน้ มีอำยุไม่เกิน6เดือน)
3. สำเนำทะเบียนบ้ำน / สำเนำบัตรประชำชน / หรือสำเนำบัตรข้ำรำชกำร / สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
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ใบรับรองการทางานจำกบริษทั ทีท่ ่ำนทำงำนอยู่ตอ้ งเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ โดยระบุตำแหน่ง,อัตรำเงินเดือน
ในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทำงำนกับบริษทั นี้ และช่วงเวลำทีข่ อลำงำน เพื่อเดินทำงไปยุโรป หลังจำกนัน้ จะ
กลับมำทำงำนตำมปกติหลังครบกำหนด
5. กรณีทเ่ี ป็ นเจ้ำของกิจกำร ขอใบทะเบียนกำรค้ำ และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือนพร้อมวัตถุประสงค์
หรือใบเสียภำษีและหลักฐำนกำรเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกประจำหรือออมทรัพย์ยอ้ นหลัง
6 เดือน (นับจำกวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ำรเข้ำออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 6 หลัก เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง และสำมำรถทีจ่ ะใช้จ่ำยได้
อย่ำงไม่เดือดร้อน เมือ่ กลับสู่ภมู ลิ ำเนำ **สถานฑูตไม่รบั พิ จารณาบัญชี กระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่ำนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้กบั ผูเ้ ดินทำงทัง้ หมด นอกเหนือจำกเอกสำร
ข้อ 1-6 แล้ว ทำงบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมำยอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อค่ำใช้จำ่ ยและกำร
กลับมำทำงำนของท่ำน โดยระบุรำยชื่อผูเ้ ดินทำง และเหตุผลทีจ่ ดั กำรเดินทำงนี้ในจดหมำยด้วย
8. กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษำ จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่ำนัน้
9. กรณีทเ่ี ด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี เดินทำงไปกับบิดำ หรือมำรดำท่ำนใดท่ำนหนึ่ง จะต้องทำจดหมำยยินยอม โดยที่
บิดำ, มำรดำ และบุตรจะต้องไปยืน่ เรือ่ งแสดงควำมจำนงค์ในกำรอนุญำตให้บุตรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้
ณ ทีว่ ่ำกำรอำเภอหรือเขต โดยมีนำยอำเภอหรือผูอ้ ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและประทับตรำรับรองจำกทำง
รำชกำรอย่ำงถูกต้อง
10. รำยละเอียดเกีย่ วกับชื่อ,นำมสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญำติพน่ี ้อง,สถำนทีเ่ กิด และจำนวนบุตรของผูเ้ ดินทำง
11. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร
และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้ว และหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้อง
ใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ฯ ขอควำม
ร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ป
อำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่ เติมทำงบริษทั ใคร่ขอรบกวน
ท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วซี ่ำแล้วทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรแจ้งสถำนทูตเพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถำนฑูตฯเรือ่ งวีซ่ำของท่ำนเนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำม
ของบริษทั
13. กำรยื่นวีซ่ำนัน้ ผูเ้ ดินทำงต้องชำระยอดมัดจำท่ำนละ 20,000 ต่อท่ำนก่อนเท่ำนัน้ และชำระค่ำวีซ่ำ 3,500 ถึง
สำมำรถ ดำเนินกำรขัน้ ตอนกำรยืน่ วีซ่ำได้.
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน้ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่ านต้ องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มฉบับละ 500 บาท **
4.

แบบฟอร์มรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (สำคัญมำก)
**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง คาถามเป็ นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัว
บรรจง เท่านัน้ ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทางภาษาไทย]……………………………………………………………................................
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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 นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มอี านาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์………………………………………………………………….......................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................
ทีอ่ ยูท่ ท่ี างานหรือสถานศึกษา..............................................................................................................................
.............................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ......................................................................................................................................................
โทรศัพท์ท่ที างาน..........................................โทรสารที่ทางาน................................... ......................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อ่นื .....................................จานวน................ ..................
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)......................................................................................................................
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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 นทำงเท่ ำนัน้

