กาหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2560

30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 60
7 – 13 ธ.ค. 60

ธันวาคม 2560

กุมภาพันธ์ 2561

28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61
29 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61
28 ก.พ. – 6 มี.ค. 2561

ราคา

39,900
39,900
49,900
39,900

วันที่หนึ่ ง กรุงเทพ
17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดิ น ทางสู ่เมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)

วันที่สอง ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิ เช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.20 น. เดินทางสู ่ เมื อ งปารี ส ประเทศฝรัง่ เศส โดยสายการบิน เอมิ เรตส์
เที่ยวบินที่ EK 71 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และสัมภาระแล้ว นําท่านเดินทางสู ่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส เมื องที่มมี นต์เสน่ห์อนั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
โลก ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปั จจุ บนั กรุ งปารีสเป็ นหนึ่ งใน
ศู นย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลาํ้ สมัย แห่งหนึ่ งของโลก ที่ทรง
ด้วยอิทธิ พลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่ อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และ
ศิลปะ ทําให้กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก นํา
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ หอไ อเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท่ โี ดดเด่นสู ง
ตระหง่านคูน่ ครปารีสด้วยความสู งถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1889
ที่บ ริ เ วณจัตุ รั ส ทรอคคาเดโร่ นํ า ท่า นถ่า ยรู ปประตู ช ัย ชมทิ ว ทัศ น์ ข อง
ร้านค้าบูติคชัน้ นําระดับโลก ที่ตงั้ เรียงรายอยูบ่ นถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดําเนิ น
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านถ่ายรู ป
หน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มชี ่ ือเสียงที่สุด
เก่าแก่ท่ สี ุ ด และใหญ่ท่ สี ุ ดแห่งหนึ่ งของโลก ตัวอาคารเดิม
เคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุ บนั เป็ นสถานที่ท่ จี ดั แสดง
และเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุ ณค่าระดับโลกเป็ น
จํา นวนมาก อิส ระท่า นเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า แฟชั่นราคาถู ก ใน
ร้ า น ค้ า ป ล อ ด ภ า ษี ( DutyFreeShop) อ า ทิ เ ช่ น
เครื่ องสําอาง นํ้าหอม นาฬิกาหรื อกระเป๋ า หลังจากนั้นนํา
ท่า น ล่ อ งเรื อบาโตมุ ช (Bateaux Mouches River
Cruise) ไปตามแม่นํ้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ
ตลอดสองฝากฝั่งแม่นํ้า เป็ นอีกหนึ่ งประสบการณ์ท่ นี ่าประทับใจ โดยเรื อจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส
(Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800ปี เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู ห่ น้า
ทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหล มบนหลังคาวิหารสู งจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็ นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ท่ พี กั  ณ Mercure Paris Roissy Charles-De-Gaulle
หรื อเทียบเท่า

วันสาม La Vallee Village Outlet - แกลลอเรียลาฟาแยตต์
เช้า

คา่

วันสี่
เช้า

เที่ยง

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นํ า ท่า น
เดินทางสู ่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้ งที่รวม
ร้า นค้า แบรนด์เ นมดัง มากมายกว่า 70
ร้า น สัม ผัส
ประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ที่ครบครันด้วยสิ นค้าชัน้ นําต่างๆ
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) นําท่านสู ่ แกลลอเรีย
ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุ งปารีส เปิ ดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้ งกัน
มากที่สุ ด มีแฟชั่นโชว์ใ ห้ช มฟรี ทุ กๆสัปดาห์ แถมมีรา้ นอาหารแบบบริ การตนเองกับทิ วทัศน์ท่ สี วยงามบนชัน้ 6 ซึ่ ง
สามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มสี ินค้าหลายหลากยี่หอ้ และมีส่ ิงของทุกประเภทไว้ลอ่ ตา
ล่อใจนักช้อปปิ้ งแบรนด์ดงั ๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นต้น
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่า นเข้า สู ่ท่ พี กั  ณ Mercure Paris Rojssy Charles-De-Gaulle
หรื อเทียบเท่า
เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง – หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม - จัตุรสั กรองปลาซ
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นํ า ท่า นเดิ น
ทางเข้าสู ่ เมื องบรูจจ์ (Bruges) เมื องที่ได้รับ เลือกให้เป็ นเมื อง
มรดกโลกของยู เนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยี่ยมที่ได้รั บ
การบันทึกว่าเป็ นเมืองที่สวยงามมาก ที่ทางตอนเหนื อของเมืองมี
ลํานํ้าที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ทําให้บรู ชเป็ นที่รูจ้ กั กันในชื่อ
“เวนิ สแห่งยุโรปเหนื อ” หลังจากนั้น นําท่านเดินชมย่านเมืองเก่าบ
รู จจ์ ที่เต็มไปด้วยสีสนั แห่งความเป็ นยุ โรป ชมบ้านหลังคาทรงจั่ว
และ สนามหญ้าอันเขียวขจีบรรยากาศที่ทา่ นสามารถพบเห็นได้ทว่ั
เมือง นําท่านชมป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม ศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิค และหอประชุมสงฆ์
(Cloth Hall) ซึ่งมีหอระฆังสู งถึง 300 ฟุต (88 เมตร) นําท่านชมโบสถ์พระโลหิ ตศักดิ์ สิทธิ์ (Basilica of the Holy
Blood)ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุข้ ึนทุกปีในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู ส่ รวงสวรรค์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ
เบลเยี่ยม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรื อนได้รับการอนุ รักษ์ไว้จากรัฐบาล นําท่านไป
ถ่ายรู ปกับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปิดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 27.5 ล้านยูโร ก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยว
จากทัว่ ทุกหนแห่ง ถือเป็นสัญลักษณ์ท่ สี าํ คัญแห่งหนึ่ ง ที่นักท่อ งเที่ยวจะแวะชมในกรุ งบรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre
Waterkeyn ประกอบด้วยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึ่งเปรียบเสมือนอะตอม จํานวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบล
เยี่ยม หลังจากนั้นนําท่านสู ่ จัตุรสั กรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่ งของยุโรป ได้รับการยก
ย่องจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก หรื อแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริ ยฟ์ ิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮู โก
และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง นําท่านไปชม รู ปปั้ นแมนเนเก้นพิส รู ปปั้ นเจ้าหนู นอ้ ยที่โด่งดัง
อิสระให้ทา่ นเดินเล่นชมเมื องหรื อเลือกซื้อสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000
ตันต่อปี และมีรา้ นขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปั กลูกไม้ หรื อลิ้มลองวาฟเฟิลของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก

คา่

วันห้า
เช้า

เที่ยง

คา่

วันหก
เช้า

บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Novotel Antwerpen Hotel หรื อเทียบเท่า
เมืองรอตเทอร์ดาม - บ้านลูกเต๋า ไคก์คมู ูส – เมืองอัมสเตอร์ดมั - ล่องเรือหลังคากระจก
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) เมืองที่ใหญ่
เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่นํ้ามาส นับเป็ นเมืองท่าใหญ่ท่ สี ุ ดแห่งหนึ่ งของโลก ซึ่งมีความ
ยาวของพื้นที่เทียบท่าเรื อยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลกั ษณะต่างจากเมืองอื่นๆในเนเธอร์แลนด์คือเป็ นเมืองที่
มีสถาปั ตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเป็ น "เมืองแห่งสถาปั ตยกรรม" นําท่าน
ถ่ายรู ปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุม่ อาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนิ กนาม Piet Bloem หลังจากนั้นนําท่าน
แวะถ่ายรู ป ศาลาว่าการประจาเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคารซึ่งรอดพ้นจากการโดนถล่ม
เมื องโดยกองทัพของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ่เมื องเดอะเฮก
(The Hague) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากกรุ งอัมสเตอร์ดมั และรอตเทอร์ดาม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านชม เมืองเดอะเฮก
(The Hague) ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของรัฐบาลดัตช์ , อาคารรัฐสภา , ศาลฎีกา
และ สภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็ นเมืองที่ประทับของพระราชินี แห่ง
เนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ยงั เป็ นที่ตงั้ ของอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร
และการพิมพ์ เป็ นที่ตงั้ ของศาลยุ ติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก)
หรื อ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) สมควรแก่เวลานําท่าน
เดิ น ทางต่อ สู ่เ มื อ งอัม สเตอร์ดมั (Amsterdam) เมื อ งหลวงของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่นํ้าอัมสเทล (Amstel) ซึ่งได้ช่ ือว่า
มีลาํ คลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี้เริ่ มก่อตัง้ ประมาณคริ สตศตวรรษที่ 12 ปั จจุ บนั เป็ นเมือง
ที่ใหญ่ท่ สี ุ ดของเนเธอร์แลนด์ จากนั้นนําท่านล่องเรือหลังคากระจก เรื อจะล่องไปตามลําคลองของเมือง ที่จะให้ทา่ น
ได้เห็นบ้านเรื อนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มตี ะขออยู ่
ชัน้ บนสุ ดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน เรื อนแพที่อยูร่ ิ มคลองที่มอี ยูม่ ากถึง 2,500 หลัง
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Bedbank Apollo Hotel หรื อเทียบเท่า
หมู่บา้ นชาวประมงโวเลนดัม – หมู่บา้ นกังหันลมซานส์สคันส์ – จัตุรสั แดม – สนามบิน
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นํ า ท่า น
เดินทางสู ่หมู่บา้ นชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) เมือง
ท่องเที่ยวที่มชี ่ ือเสียงและได้รับความนิ ยมมากที่สุดแห่งหนึ่ งของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มคี วามโดดเด่นในเรื่ องของท่าเรื อและ
หมู บ่ า้ นชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่ง
กายในแบบดัง้ เดิม ของชาวดัตช์ ซึ่ งแน่ นอนว่า ปั จ จุ บ นั ยัง คง
ได้รับการอนุ รักษ์เอาไว้เป็ นอย่างดี ให้ทา่ นได้ชมวิถชี วี ิตของ
ชาวเมื อ งที่ย ัง คงมีก ารแต่ง กายในแบบดั้ง เดิ ม ของชาวดัต ช์
จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่หมู่บา้ นวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) หมู บ่ า้ นอนุ รักษ์กงั หันลม
เก่าแก่ ที่ตงั้ อยูท่ างตอนเหนื อของประเทศ โดยหมู บ่ า้ นแห่งนี้ถือว่าเป็ นสถานที่ ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหัน
ลมเอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมูบ่ า้ นที่สร้างขึ้นสไตล์บา้ นไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัส
บรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่นํ้า ทุง่ หญ้า และการปศุ สตั ว์ ให้ทา่ นได้ถา่ ยภาพเป็ นที่ระลึกกับ
กังหันลม จัดเป็ นหนึ่ งสัญลักษณ์สําคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกังหันของประเทศนี้ได้มกี ารใช้ประโยชน์เป็ น

อย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการผันนํ้า วิดนํ้า ระบายนํ้าเพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากนั้นชม
การสาธิตวิธกี ารผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ท่ ใี ช้ใส่ในชีวิตประจําวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่
ระลึก
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ย่ า่ นใจกลางเมืองอันเป็นที่ตงั้ ของ จัตุรสั แดม (Dam Square)
เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิ ยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตัง้ อยู ใ่ จกลางจัตุรัส และ
ถนนแห่ง ความบันเทิ ง หลากหลายรู ปแบบกลางกรุ ง อัมสเตอร์ดมั Red Light District หลังจากนั้น นํ า ท่า นชม
การสาธิ ตการเจี ยระไนเพชร ที่มีช่ ือเสียงของโลก อิส ระให้ทา่ นเลือกซื้อหรื อชมเพชร คุ ณภาพและราคาไม่แพง
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
22.00 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดู ไ บ สหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ย วบิ น ที่ EK 150
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)

วันที่เจ็ด ดูไบ - กรุงเทพฯ
07.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.30 น. ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซา่ กลุม่ เชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 คนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารในการขอยื่ นวี ซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมื อ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ เชง
เก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) รู ปถ่ายต้องเห็น
ใบหู และ เปิ ดหน้าผาก ให้เห็นคิ้ว ชัดเจนเท่านั้น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์(สายตา) และเครื่ องประดับทุกชนิ ดในรู ปถ่าย
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้า มี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทํางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุ ตาํ แหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุ บนั , วัน
เดือนปี ท่ เี ริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนด
5. กรณีท่ เี ป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่ คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดื อน พร้อมวัตถุ ประสงค์หรื อใบเสียภาษี
และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. สาเนาสมุดบัญชี เงินฝาก ประจาหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุ บนั ) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของ
เงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนไม่ต่ าํ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุ มกับค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทาง และสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู ภ่ ูมิลาํ เนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็ นผู ร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุ รายชื่อผู ้
เดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีท่ เี ป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น

9. กรณีท่ เี ด็กอายุต่ าํ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา และ
บุ ตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมี
นายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะ
ถู กปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทู ตเพื่อให้อยู ใ่ นดุ ลพินิจของสถานฑู ตฯ
เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัท
13. การยื่นวีซา่ นั้น ผู เ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น และชําระค่าวีซา่ 3,500 ถึงสามารถ
ดําเนิ นการขัน้ ตอนการยื่นวีซา่ ได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

