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CDT EK-010A
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน
เข้าชมเทศกาลสวนทิวลิป KEUKENHOF 2020
ปารีส หอไอเฟล ประตูชัย แกลลอเรียลาฟาแยตต์ เมืองบรูจจ์ กรุงบรัสเซล
เมืองรอตเทอร์ดาม บ้านลูกเต๋า กรุงเฮก อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านซานส์สคันส์

วันแรก กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดิ น ทางสู่ เ มื อ งดู ไ บ ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ย วบิ น ที่ EK 373
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
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วันที่สอง ดูไบ–หอไอเฟล–ประตูชัย–พีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ล่องเรือบาโตมุช
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.20 น. เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและสัมภาระแล้ว นําท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมือง
หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1
ใน 10 ของโลก ที่นั กท่องเที่ย วอยากมาเยือนมากที่สุ ด ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัย แห่ง
หนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่ อ
แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สําคัญ
ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก นํ า ถ่ า ยรู ป เป็ น ที่ ร ะลึ ก กั บ หอไอเฟล (Tour
Eiffel) สั ญลั กษณ์ที่โ ดดเด่น สู งตระหง่านคู่นครปารีส ด้ว ยความสู งถึง
1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 นําท่านถ่ายรูปประตูชัย และผ่าน
ชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชั้นนําระดับโลก ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนถนน
ชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดําเนิน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านถ่ายรูปหน้า พีระมิด
แก้ว-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดเก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัว
อาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ ทรงคุณค่า
ระดับโลกเป็นจํานวนมาก อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ
เช่น เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า หลังจากนั้นนําท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River
Cruise) ไปตามแม่น้ําแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคาร
ต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ํา เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
ค่่า
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Best Western CDG Airport หรือเทียบเท่า
วันทีส่ าม LA VALLE VILLAGE OUTLET-แกลลอเรียลาฟาแยตต์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่รวม
ร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นนําต่างๆ
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 (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) จากนั้น นําท่านเดินทางสู่
แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีส
ชอบเดินช้อปปิ้งกันมากที่สุด มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆสัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ที่
สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มีสินค้าหลายหลากยี่ห้อ และมี
สิ่งของทุกประเภทไว้ล่อตาล่อใจนักช้อปปิ้งแบรนด์ดังๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน
ค่่า
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Best Western CDG Airport หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ่ี เมืองบรูจจ์–ศาลาว่าการเมือง–กรุงบรัสเซลส์–จัตุรัสกรองปลาซ-แมนเนเก้นพิส
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) เมืองที่ได้รับเลือกให้
เป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยี่ยมที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นเมืองที่สวยงามมาก ที่ทาง
ตอนเหนือของเมืองมีลํานํ้าที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ทําให้บรูชเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ ”
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ค่่า
วันห้า
เช้า

เที่ยง

หลังจากนั้น นําท่านเดินชมย่านเมืองเก่าบรูจจ์ ที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งความเป็นยุโรป ชมบ้ านหลังคาทรงจั่วและ
สนามหญ้าอันเขียวขจีบรรยากาศที่ท่านสามารถพบเห็นได้ทั่วเมือง นําท่านชมป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13
ชม ศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิค หอประชุมสงฆ์
(Cloth Hall) ซึ่งมีหอระฆังสูงถึง 300 ฟุต (88 เมตร) และ
โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood)ซึ่ง
จะมีการแห่ พระธาตุขึ้น ทุกปี ในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่ส รวง
สวรรค์อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยหลังจากนั้นนําท่าน
เดิน ทางสู่ กรุ งบรั ส เซลส์ (Brussels) เมือ งหลวงของ เบล
เยี่ ย ม บรั ส เซลส์ เปรี ย บเสมื อนพิ พิธ ภัณ ฑ์ก ลางแจ้ ง อาคาร
บ้ า นเรื อ นได้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ไ ว้ จ ากรั ฐ บาล นํ า ท่า นสู่ จั ตุ รั ส
กรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่ง
ของยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปที่ 2
แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง นําท่านไปชม รูปปั้น แมนเนเก้นพิส
รูปปั้นเจ้าหนูน้อยที่โด่งดัง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยม
ผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้ หรือลิ้มลองวาฟ
เฟิลของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Ramada Brussel Woluwe หรือเทียบเท่า
รอตเทอร์ดาม-บ้านลูกเต๋า-กรุงเฮก-พระราชวังแห่งสันติภาพ-สวนเคอเคนฮอฟ-อัมสเตอร์ดัม
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam)
เมืองที่ใหญ่ เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ํามาส นับเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก ซึ่งมี ความยาวของพื้ น ที่เ ทีย บท่ าเรื อยาวถึง 40 กิโ ลเมตร รอตเทอร์ดามมีลั ก ษณะต่ างจากเมื องอื่ นๆใน
เนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมือง
แห่งสถาปัตยกรรม" นําท่านถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคาร
เหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนิกนาม Piet
Bloem จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก (The Hague) ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ศาลโลก หรือ
พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) ให้ท่านอิสระถ่ายรูปกับอาคารทีมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีเอกลักษณ์
และเป็นที่ซึ่งตัดสินข้อพิพาทระหว่างประเทศ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองลิเซ่ ประเทศเนเธอแลนด์ นําท่านเข้าชม
สวนดอกไม้เ คอเคนฮอฟ ตั้งอยู่ ที่ช านเมืองลิซเซ่ซึ่งเป็นแหล่ งปลู กทิว ลิป ที่ใหญ่และสํ าคัญยิ่งของฮอลแลนด์
นั บ เป็ น สวนที่มีชื่ อเสี ย งโด่งดัง ไปทั่ ว โลก ด้ว ยทิว ลิ ปที่ มี
มากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งไม้หัวอื่นๆ เช่น ลิลลี่
แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่ง
อยู่ ดู ล ะลานตา สวนได้ ถู ก ออกแบบไว้ อ ย่ า งสวยงาม
ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มีทางเดินร่มรื่น บางตอนก็
มีงานประติมากรรมประดับ สวนอยู่ เป็ นระยะ มีส ระนํ้า
และนํ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้
มากมายมีก ารจั ด สวนตัว อย่ า ง การวางแผนจั ด ปลู ก ไม้
ดอกไม้ใบ รวมทั้งคอฟฟี่ช็อปและร้านขายอาหาร เปิดให้
เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึ งกลางเดือน
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ค่่า
วันทีห่ ก
เช้า

เที่ยง

21.50 น.
วันทีเ่ จ็ด
06.30 น.
08.45 น.
18.05 น.

พฤษภาคมของทุกปี
นําท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Corendon Village – The Urban หรือเทียบเท่า
อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-จัตุรัสแดม-หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์-สนามบิน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)
เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าอัมสเทล
(Amstel) ซึ่งได้ชื่อว่ามีลําคลองคดเลี้ ยวไปรอบเมืองถึง 165
คลองด้ว ยกัน เมืองนี้เริ่ มก่อตั้งประมาณคริส ตศตวรรษที่ 12
ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ นําท่าน ล่องเรือ
หลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลําคลองของเมือง ที่จะให้ท่าน
ได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มี
เอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุด
ของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน เรือนแพที่อยู่ริมคลอง
ที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง หลังจากนั้นนําท่า นชม การสาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก อิสระให้ท่าน
เลือกซื้อหรือชมเพชร คุณภาพและราคาไม่แพง
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร นําท่ านเข้ าสู่ ย่านใจกลางเมือ งอั นเป็น ที่ตั้ง ของ จัตุ รั สแดม (Dam
Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลาง
จัตุรัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน
วัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้
พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่
สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ํา ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์
ให้ ท่ า นได้ ถ่ า ยภาพเป็ น ที่ ร ะลึ ก กั บ กั ง หั น ลม จั ด เป็ น หนึ่ ง
สั ญลั กษณ์สํ าคัญ ของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ซึ่งกัง หั นของ
ประเทศนี้ได้มีการใช้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้าน
การผันน้ํา วิดน้ํา ระบายน้ําเพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ใ นด้า นต่ า ง ๆ จากนั้ น ชมการสาธิ ต วิ ธี การผลิ ต
รองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจําวันในงานอาชีพ
ต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก สมควรแก่เวลานํา
ท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งดู ไ บ สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ย วบิ น ที่ EK 150
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
*******************************
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ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

ก่าหนดการเดินทาง
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

18-24 / 20-26 / 25-30 มี.ค. 2563
1-7 / 15-21 / 29 เม.ย.- 5 พ.ค. 2563
10-16 / 11-17 เม.ย. 2563
1-7 / 2-8 / 5-11 พ.ค. 2563

ราคา

40,900
42,900
49,900
42,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุต่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ
2,000 บาท
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ 10,000 บาท
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านท่าการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
**ส่าหรับผู้เดินทางตั้งแต่พีเรียดเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
ช่าระค่าวีซ่าโดยตรงกับศูนย์รับยื่นวีซ่า ตามตารางอัตราค่าบริการโดยประมาณตามด้านล่างนี้**

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (โดยประมาณ)
ส่าหรับประเภทท่องเที่ยว
ผู้สมัครวีซ่าท่าการช่าระค่าธรรมเนียมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับยื่นวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นค่าร้องจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า
อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหน่วยงานกงสุลและได้รับการปรับปรุงเป็น
ระยะ ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ใช้เป็นสกุลเงินบาทนั้นขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันซึ่ง สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก
ราคาเด็ก
ประเทศ
12 ปีขึ้นไป
6-11 ปี
อายุต่ากว่า 6 ปี
เยอรมัน
3,400
2,000
590
อิตาลี
3,200
1,800
430
ฝรั่งเศส
3,700
2,500
970
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เนเธอร์แลนด์
ออสเตรีย

3,300
3,300

2,000
1,900

520
500

อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้า
พักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นําเที่ยวและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่า
ทิป)
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาช่าระเงินมัดจ่าท่านละ 20,000 บาท พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ชําระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อ
เจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบั ตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ
ค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง
เป็นต้น
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด
เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและอํานาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
โรงแรมที่พั กในยุ โ รปส่ ว นใหญ่ ไม่ มี เครื่ อ งปรั บ อากาศเนื่ องจากเป็ นภู มิป ระเทศที่ มี อากาศเย็น และห้ องพัก 3 ท่ า น
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
กรณีผู้เดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผู้เดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันท่าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัด หมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน
กลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว(แบบหน้าใหญ่) จ่านวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) รูปถ่ายต้อง
เห็นใบหู และ เปิดหน้าผาก ให้เห็นคิ้ว ชัดเจนเท่านั้น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์(สายตา) และเครื่องประดับทุกชนิดในรูปถ่าย
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการท่างานจากบริษัทที่ท่านทํางานอยูต่ ้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน
, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนด
5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไม่ต่ํา
กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐ านะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้
จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมียอด
อัพเดตไม่เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวัน
ยื่น สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว
ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดย
ระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั้น
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9.
10.
11.

12.
13.

กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอ
หรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผู้เดินทาง
การบิ ดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการยื่นวี
ซ่าได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราด่าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม (ส่าคัญมาก)
**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
ค่าถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบค่าถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล
[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด
[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว
[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.)
เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานที่เกิด (จังหวัด/
ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก่าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………………………….……..
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................
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โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………Email………………………………………………….
ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ่านาจปกครอง/
ดูแลผู้เยาว์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานที่ท่างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)

.............................................................................................

ที่อยู่ที่ท่างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................................
ต่าแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ท่างาน..........................................โทรสารที่ท่างาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จ่านวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ

โสด  แต่งงาน

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หม้าย

 หย่า

ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..........................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
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เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด่ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ่านักของผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง
มีผู้อื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ที่อยู…
่ ………………………………………………………………………………..
*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ่านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
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