รห ัสโปรแกรม : 16245 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน
มหาวิหารโคโลญจน์ หมู่บ้านกีร์ธรู ์น กรุงอั มสเตอร์ดัม
ล่องเรือหลังคากระจก แอนท์เวิร์ป เกนท์ บรัสเซลล์
ช้อปปิ้ ง Batavia Stad Fashion Outlet

วันแรก
กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันที่สอง ดูไบ – ดุสเซลดอฟ – มหาวิหารโคโลญจน์
01.05 น. ออกเดิ น ทางสู ่เมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ นที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
05.00 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.30 น. เดินทางสู ่ เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK55 (บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
12.40 น. เดินทางถึง เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทาง
สู เ่ มืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็ นหนึ่ งในเมื องที่เก่าแก่ท่ ีสุดใน
โซนตะวัน ตกของเยอรมนี ซ่ ึ งถู ก สร้า งโดยชาวโรมัน และเป็ น
เมื องใหญ่อนั ดับที่ส่ ีของประเทศเยอรมนี นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า
มหาวิ หารโคโลญจน์ หรื อ เคิ ลน์ โดม เป็ นโบสถ์ศาสนาคริ สต์
นิ กายโรมันคาทอลิกที่มีช่ ื อเสี ยงที่สุดแห่งเมื องโคโลญจน์ประเทศ
เยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึ ง 600 ปี โดยเริ่ มก่อสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1248 และสิ้ นสุดลงที่ปี ค.ศ. 1880 เพื่ ออุทิศให้แก่นักบุญปี เตอร์
และพระแม่มารี และมีโกศทองของกษัตริ ยท์ งั้ สามถูกเก็ บไว้ในตัววิ หารด้วย นอกจากนี้ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่ อปี ค.ศ.1993 อีกด้วย
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ่ท่ ีพกั  ณ Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรื อ
เทียบเท่า

วันสาม
เช้า

เที่ยง

คา่
วันที่สี่
เช้า

คา่

หมู่บา้ นกีธูรน์ – ล่องเรือชมหมู่บา้ นกีธูรน์ - อัมสเตอร์ดมั
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านสู ห่ มู่บา้ นกีธูรน์ (GIETHOORN) หมูบ่ า้ นชวน
ฝัน สุ ดโรแมนติ ค แอบซ่อ นอยู ่ หมู ่บ า้ นที่ ไม่มี ร ถ ไม่มี ถนน ไม่มี
มลพิ ษ หรื อความวุน่ วายใดๆ มีแต่ลาคลองน้าใส เรื อพายลาน้อย
แทรกตัว ไปทั่ว หมู ่บ า้ นมี ส ะพานไม้ท รงสวยเพื่ อใช้เ ป็ นทางเดิ น
ติดต่อกันภายในหมูบ่ า้ นกว่า 180 สะพาน ชาวบ้านที่น้ ี ใช้เรื อเป็ น
พาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านั้น
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร น าท่า นล่ อ งเรื อ ชม
หมู่บา้ นกี ธู รน์ (GIETHOORN VILLAGE) หมู บ่ า้ นที่ มี ผูค้ น
อาศัยอยูร่ าวๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็ นชาวไร่ท่ ีมีฐานะดี บ้านแต่
ละหลังมีการออกแบบ และตกแต่งให้เป็ นกระท่อมสไตล์ตะวันตกที่แสนน่ารักอบอุน่ จนทาให้ได้รับการขนานนามว่า
เป็ นเวนิ ชแห่งเนเธอร์แลนด์ (the Venice of the Netherlands) ในปี 1958 ภาพยนตร์ตลกชื่ อดังของ Bert
Haanstra อย่าง Fanfare ได้ใช้สถานที่น้ ี เป็ นโลเคชั่นหลักในการถ่ายทา และนั้นก็ เสมื อนกับเป็ นการเปิ ดตัวที่ทาให้
หมูบ่ า้ นไร้ถนนแห่งนี้ กลายเป็ นที่รูจ้ กั ในวงกว้าง จนมีนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลกพลัดกันมาเยี่ยมชมความสวยงาม
สุ ดโรแมนติ กของหมูบ่ า้ นกียฮ์ รอน (GIETHOORN VILLAGE) แห่งนี้ อย่างไม่ขาดสาย จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่
เมืองอัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) เมื องหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้าอัมสเทล (Amstel) ซึ่ งได้
ชื่ อว่ามีลาคลองลดเลี้ยวไปรอบเมื องถึง 165 คลองด้วยกัน เมื องนี้ เริ่ มก่อตัง้ ประมาณคริ สตศตวรรษที่ 12 ปัจจุบนั เป็ น
เมื องที่ใหญ่ท่ ีสุดของเนเธอร์แลนด์
นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Corendon Village – The Urban หรื อเทียบเท่า
BATAVIA STAD FASHION OUTLET - อัมสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลังคากระจก – การสาธิ ตการเจี ยระไน
เพชร - จัตุรสั แดม
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ BATAVIA STAD FASHION OUTLET
ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, CALVIN KLEIN, ARMANI, FOSSIL, HUGO
BOSS, LACOSTE, NIKE, SAMSONITE และอื่ นๆอีกมากมาย (อิสระอาหารกลางวัน เพื่ อความสะดวกในการช้
อปปิ้ ง) ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสูก่ รุ งอัมสเตอร์ดมั จากนั้นนาท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เรื อจะล่อง
ไปตามลาคลองของเมื อง ที่จะให้ทา่ นได้เห็ นบ้านเรื อนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษ
จะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยูช่ นั้ บนสุ ดของอาคารเอาไว้ขน
เฟอร์นิเ จอร์ เ ข้า บ้าน เรื อนแพที่ อยูร่ ิ ม คลองที่มี อ ยูม่ ากถึ ง 2,500
หลัง หลังจากนั้นนาท่านชม การสาธิ ตการเจี ยระไนเพชร ที่ มี
ชื่ อเสี ยงของโลก อิ สระให้ทา่ นเลื อกซื้ อหรื อชมเพชรคุ ณภาพและ
ราคาไม่แพง จากนั้นนาท่านเข้าสู ่ยา่ นใจกลางเมื องอันเป็ นที่ตงั้ ของ
จัตุรสั แดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมื องที่นักท่องเที่ยว
นิ ยมในการมาเดินเที่ยวชมเมื อง มีพระราชวังหลวงเดิมตัง้ อยูใ่ จกลาง
จัตุรัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรู ปแบบกลางกรุ งอัมสเตอร์ดมั
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Corendon Village – The Urban หรื อเทียบเท่า

วันที่หา้
เช้า

คา่

เมืองลิเซ่ - เทศกาลสวนดอกทิวลิป เคอเคนฮอฟ - เมืองแอนท์เวิรป์
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองลิ เซ่ ประเทศเนเธอแลนด์ นาท่าน
เข้าชม สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ ตัง้ อยูท่ ่ ีชานเมื องลิซเซ่ซ่ ึงเป็ นแหล่งปลูกทิวลิป ที่ใหญ่และสาคัญยิ่งของฮอลแลนด์
นับเป็ นสวนที่มีช่ ื อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทัง้ ไม้หวั อื่ นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟ
โฟดิ ล หรื อนาซิ สซัส ไฮยาซิ นธ์ ออกดอกบาน
สะพรั่ ง อยู ด่ ู ล ะลานตา สวนได้ถู ก ออกแบบไว้
อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้นอ้ ยใหญ่มี
ทางเดิ น ร่ ม รื่ น บางตอนก็ มีง านประติ ม ากรรม
ประดับสวนอยู เ่ ป็ นระยะ มี ส ระน้า และน้ า พุ มี
ศาลาจัด แสดงกิ จ กรรมต่า งๆ เกี่ ยวกับ ดอกไม้
มากมายมี การจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัด
ปลูกไม้ดอกไม้ใบ รวมทัง้ คอฟฟี่ช็อปและร้า นขาย
อาหาร เปิ ดให้เ ข้า ชมประมาณกลางเดื อน
มีนาคม ไปจนถึงกลางเดื อนพฤษภาคมของทุกปี
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่ เมืองแอนท์เวิรป์ เป็ นเมื องใหญ่อนั ดับ 2 ของเบลเยี่ยม
เป็ นเมื องท่าสาคัญอันดับที่ 2 ของยุโรปและอันดับที่ 4 ของโลก ทุกๆปี มีเรื อแวะจอดกว่า 16,000 ลา ขนส่งสิ นค้า
กว่า 100 ล้านเมตริ กตันจากทัว่ โลก เป็ นเมื องธุ รกิจค้าขายและผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ ที่งดงามด้วยศิ ลปวัฒนธรรม
เพราะเป็ นเมื องที่ให้กาเนิ ดศิลปิ นชัน้ นาของโลกที่ ช่วยกันรังสรรค์งานศิลปะให้กบั เมื องต่อเนื่ องมาหลาย 100 ปี สั่งสม
ไว้เป็ นมรดกอันลา้ ค่าตามพิพิธภัณฑ์ อาคารสถานที่และสวนต่างๆ ทาให้มีสถาปัตยกรรม ประติมากรรม รู ปเขียน และ
สวนประจาเมื องงดงาม นาท่านชม “ลานคนเมืองเกรินปลาตส์” (GROENPLAATS) ชื่ อดัง ที่เมื่ อย้อนกลับไปราว
ศตวรรษที่ 18 ที่บริ เวณนี้ ถูกใช้เป็ นสุ สานหลักของเมื อง กระทั่งเมื องนี้ ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของออสเตรี ย และ
EMPEROR JOSEPH ll ได้ยา้ ยสุ สานทัง้ หมดออกนอกเมื อง ที่แห่งนี้ จึ งกลายเป็ นจตุรัสใจกลางเมื องจวบจนปัจุบนั
ชื่ อของ “GROENPLAATS” (Green Square) หรื อลานสี เขียวนั้น มีท่ ีมาจากรู ปปั้นสี เขียวที่ตงั้ สง่าอยูใ่ จกลางลาน
จากฝีมือของ ปี เตอร์ พอล รู เบนส์ (Peter Paul Rubens) ศิ ลปิ นเอกแห่งเมื องแอนท์เวิ ร์ป (ANTWERP) ลานคนเมื อง
เมื องเกริ นปลาตส์ (GROENPLAATS) หนึ่ งในลานที่ใหญ่ท่ ีสุดของเมื องเก่าแอนท์เวิ ร์ป (ANTWERP) เป็ นลานที่เต็มไป
ด้วยร้านอาหารสุ ดหรู และร้านกาแฟเก๋ๆมากมาย เหมาะสาหรับการนั่งพักผ่อน ดูผูค้ นคนเดิ นควักไคว่ไปมา เป็ น
สถานที่ท่ ีลงตัวที่สุดสาหรับการซึมซับบรรยากาศบ้านเมื อง และวิถีชีวิตของชาวเบลเยี่ยม
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Ramada Plaza Antwerp หรื อเทียบเท่า

วันหก

เกนท์–หอระฆังประจาเมือง-ปราสาทท่านเคานต์-กรุงบรัสเซล-กรองปลาซ-สนามบิน

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่เมื องเกนท์ (Ghent) ซึ่ งแปลว่าการ
รวมกันของแม่น้าสองสาย เพราะที่ตงั้ ของเมื องอยูบ่ ริ เวณที่แม่น้าสเกลต์ Scheldt River มาบรรจบกับแม่น้าไลส์ Lys
River แม่น้าสองสายนี้ เป็ นเส้นเลื อดล่อเลี้ยงเมื องอันรุ ่งเรื องในอดีตนานนับศตวรรษและยังคงต่อเนื่ องจวบจนปัจจุบนั
นาท่านผ่านชมปราสาทท่านเคานต์ (Castle of the Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่ อปี ค.ศ.
1180 เพื่ อแสดงถึงความรุ ่งเรื องในยุคสมัยของ Philip of Alsace นาท่านชมหอระฆังประจาเมือง The Belfry ที่สูง
ตระหง่านถึง 91 เมตร เป็ นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ที่ดา้ นล่างนั้นเป็ นหอประชุมสงฆ์ Cloth Hall ที่มีมาตัง้ แต่ทศวรรษ
ที่ 15 และได้รับเกียรติเป็ น UNESCO World Heritage Site นาท่านเดินเล่นชม ถนน THE GRASLEI และ THE
KORENLEI ถนนเก่าแก่ของเมื องเกนท์ เป็ นจุดชมวิ วที่สวยที่สุดในเมื องเป็ นอาคารเก่าแก่ตงั้ แต่สมัยยุคกลางเรี ยงราย
อยูส่ องฝั่งถนน หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมื องหลวงของเบลเยี่ยม

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเข้าสู ่ จัตุรสั กรองปลาซ (Grand Place) ที่น่ ี เปรี ยบเสมื อน
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรื อนได้รับการอนุ รักษ์ไว้
จากรัฐบาล จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่ งของยุโรป ได้รับ
การยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก นาท่านไปชมรู ปปั้ น
แมนเนเก้นพิ ส รู ปปั้นเจ้าหนู นอ้ ยที่โด่งดัง อิสระให้ทา่ น
เดินเล่นชมเมื องหรื อเลื อกซื้ อสิ นค้าของเมื องอาทิ ช็อคโก
แล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี
และมีรา้ นขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้
หรื อลิ้มลองวาฟเฟิ ลของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก ถึงเวาอัน
สมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
21.45 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดู ไ บ สหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK182
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เที่ยง

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ
06.15 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***********************************************

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
ราคา

กาหนดการเดินทาง
มีนาคม

18-24 / 24-30 / 26 มี.ค. – 01 เม.ย. /
27 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563

40,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
**สาหรับผูเ้ ดินทางตัง้ แต่พีเรียดเดือนมกราคม 2563 เป็ นต้นไป
ชาระค่าวีซ่าโดยตรงกับศูนย์รบั ยื่นวีซ่า ตามตารางอัตราค่าบริการโดยประมาณตามด้านล่างนี้ **

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเชงเก้น (โดยประมาณ)
สาหรับประเภทท่องเที่ยว
ผูส้ มัครวีซ่าทาการชาระค่าธรรมเนี ยมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รบั ยื่นวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผยู ้ ่ืนคาร้องจะได้รบั การปฏิเสธวีซ่า
อัตราค่าธรรมเนี ยมวีซ่าขึ้นอยู่กบั การตัดสินใจของหน่ วยงานกงสุลและได้รบั การปรับปรุงเป็ น
ระยะ ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าที่ใช้เป็ นสกุลเงินบาทนัน้ ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนปั จจุบนั ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเทศ
เยอรมัน
อิตาลี
ฝรัง่ เศส
เนเธอร์แลนด์
ออสเตรีย

ราคาผูใ้ หญ่
12 ปี ขึ้นไป
3,400
3,200
3,700
3,300
3,300

ราคาเด็ก
6-11 ปี
2,000
1,800
2,500
2,000
1,900

ราคาเด็ก
อายุตา่ กว่า 6 ปี
590
430
970
520
500

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้าพักที่
เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยวและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 1 วัน)
2. ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดิ นทาง ให้ทา่ นติ ดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด (ในกรณี ท่ ีย่ ื นวีซา่ แล้วขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง)
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6. กรณี เจ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็ บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วี ซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็ บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิ ดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็ บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง
เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5. สาหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
และอานาจในการให้ท่ ีน่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
7. กรณี ผูเ้ ดินทางดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่ นวี ซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ
ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่ นัดหมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ นวี ซ่าแต่ละสถานทูตมี ความต่างกันและอาจจะมี
การเปลี่ ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่ นวีซ่า)

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่
เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน) รู ปถ่ายต้อง
เห็ นใบหู และ เปิ ดหน้าผาก ให้เห็ นคิ้ว ชัดเจนเท่านั้น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์(สายตา) และเครื่ องประดับทุกชนิ ดในรู ปถ่าย
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงิ นเดื อนในปัจจุบนั ,
วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลัง
ครบกาหนด
กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดื อน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสี ย
ภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงิ นสม่ าเสมอและมีจานวนไม่ต่ า
กว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้
อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาเนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดื อนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมียอดอัพเดตไม่
เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยื่ นวีซา่ และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่ น สถานฑูตไม่
รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
กรณี ท่ ีบริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุ
รายชื่ อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
กรณี ท่ ีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
กรณี ท่ ีเด็ กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา
และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่ว ่ าการอาเภอหรื อเขต
โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่ อ,นามสกุล,วันเดื อนปี เกิด,ญาติพ่ ีนอ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบื อนข้อเท็ จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิ ให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึ งแม้วา่
ท่า นจะถู ก ปฏิ เ สธวี ซ ่า สถานทู ตไม่คื น ค่า ธรรมเนี ย มที่ ได้ช าระไปแล้ว และหากต้อ งการขอยื่ นค าร้อ งใหม่ก็ ต อ้ งช าระ
ค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิ ญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนั ดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้า ที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิกการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพิ นิจของสถาน
ฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
การยื่ นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่ นวีซา่
ได้

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

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................

วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

