รหัสโปรแกรม : 16569 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

 เมนูพิเศษ : หอย Escargot อาหารไทย และ ขาหมูเยอรมัน

DAY

ITINERARY

1
2

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ
แฟรงค์เฟิ รต์ -จัตุรสั โรเมอร์-มหาวิหารแห่งเมือง
โคโลญจน์
DESIGNER OUTLET ROERMOND-เมือง
อัมสเตอร์ดมั -ล่องเรือหลังคากระจก-จัตุรสั แดม
หมูบ่ า้ นซานส์สคันส์-สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ
กรุงบรัสเซลส์-จัตุรสั กรองปลาซ-กรุงปารีส
พระราชวังแวร์ซายส์-ล่องเรือบาโตมุช-แกลลอเรียลาฟา
แยตต์
กรุงปารีส-หอไอเฟล-ประตูชยั -สนามบิน
สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ

3
4
5
6
7
8

วันที่หนึ่ง กรุ งเทพ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
20.00 น.
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 คณะเดิ น ทางพร้อ มกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โ ดยสารขาออก
ระหว่ า งประเทศ ชั้ น 4 ประตู 3 แถว D สายการบิ นไทย (TG) เจ้าหน้าที่ ให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวก

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

23.45 น.

ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG920 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง แฟรงค์ เฟิ ร์ ต-จัตุรัสโรเมอร์ -มหาวิหารแห่ งเมืองโคโลญจน์
(-/L/D)
06.00 น.

เทีย่ ง

ค่า

 เดินทางถึงสนามบินเมืองแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่า
ประเทศ ไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้ นาท่าน
เดินทางเข้าสู่ เมืองแฟรงก์เฟิ ร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ท่ี
สาคัญของเยอรมนี รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุน้ ที่สาคัญของ
ประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟ แฟรงค์เฟิ ร์ต ซึ่งถื อได้ว่าเป็ นสถานีรถไฟต้นแบบของหัว
ล าโพงประเทศไทย ครัง้ เมื่ อ คราวเสด็จ ประพาสยุโ รปของรัช กาลที่ 5 จากนั้น นท่า น
ชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็ นจัตรุ สั ที่เก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE
ROMER หรื อ Frankfurt City Hall หรื อ ศาลาว่าการเมื อ ง ซึ่ง อยู่ท างด้า นตะวัน ตก
เฉียงเหนือของจัตรุ สั โรเมอร์
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์
(Cologne) เป็ น หนึ่ง ในเมื องที่ เ ก่า แก่
ที่สดุ ในโซนตะวันตกของเยอรมนีซ่งึ ถูก
สร้างโดยชาวโรมัน และเป็ นเมืองใหญ่
อันดับที่ส่ีของประเทศเยอรมนี นาท่าน
ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจน์
หรือ เคิลน์ โดม เป็ นโบสถ์ศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิกที่ มีช่ือเสียงที่สุด
แห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี โดยเริ่มก่อสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1248 และสิน้ สุดลงที่ปี ค.ศ. 1880 เพื่ออุทิศให้แก่นกั บุญปี เตอร์และพระแม่มารี และมี
โกศทองของกษัตริยท์ งั้ สามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย นอกจากนีย้ งั ได้รบั การขึน้ ทะเบียน
เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993 อีกด้วย
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั
 Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมืองโรมอนด์ -DESIGNER OUTLET ROERMOND-เมืองอัมสเตอร์ ดมั ล่ องเรือหลังคากระจก-จัตุรัสแดม
(B/-/D)

เช้า

ค่า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู่ เมื องโรมอนด์
(Roermond) ของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland) ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าแบนรด์
เนมต่างๆมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN KLEIN ,
DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอื่นๆ ที่ DESIGNER OUTLET
ROERMOND อีกมากมาย อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือกซือ้ สินค้า
โดยท่านสามารถเลือกร้านอาหารได้ตามอัธยาศัยภายในเอาท์เลท
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยู่ริมฝั่ งแม่นา้ อัมสเทล (Amstel) ซึ่งได้ช่ือว่ามีลาคลองคดเลีย้ วไปรอบ
เมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนีเ้ ริ่มก่อตัง้ ประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั เป็ น
เมืองที่ใหญ่ท่ีสดุ ของเนเธอร์แลนด์ นาท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลา
คลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถกู สร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17
มี เ อกลัก ษณ์พิ เ ศษจะเป็ น
อาคารทรงแคบ ที่ มี ต ะขอ
อยู่ ชั้ น บนสุ ด ของอาคาร
เอาไว้ข นเฟอร์นิ เ จอร์เ ข้า
บ้าน เรือนแพที่อยู่ริมคลอง
ที่ มี อยู่ม ากถึ ง 2,500 หลัง
หลังจากนัน้ นาท่านชม การ
สาธิตการเจียระไนเพชร
ที่มีช่ือเสียงของโลก จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็ นที่ตงั้ ของ จัตุรัสแดม
(Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นกั ท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มี
พระราชวังหลวงเดิมตัง้ อยู่ใจกลางจัตรุ สั และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ
กลางกรุงอัมสเตอร์ดมั
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั
 Corendon Village – The Urban หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

หมู่บ้านซานส์ สคันส์ -เมืองลิซเซ่ -สวนดอกไม้ เคอเคนฮอฟ
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้าน
ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บา้ นอนุรกั ษ์กงั หันลมเก่าแก่ ที่ตงั้ อยู่ทางตอนเหนือ
ของประเทศ โดยหมู่บา้ นแห่งนีถ้ ือว่าเป็ นสถานที่ท่ีเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหัน
ลมเอาไว้เป็ นอย่างดี ซึ่งจะได้พบกับ
ความสวยงามอย่ า งลงตั ว ของ
หมู่บา้ นที่สร้างขึน้ สไตล์บา้ นไม้แบบ
ฮอลแลนด์ สัม ผัส บรรยากาศแบบ
ชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วย
แม่นา้ ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์ ให้
ท่ า นได้ ถ่ า ยภาพเป็ นที่ ร ะลึ ก กั บ
กังหันลม จัดเป็ นหนึ่งสัญลักษณ์สาคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกังหันของประเทศนี ้
ได้มีการใช้ประโยชน์เป็ นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการผันนา้ วิดนา้ ระบายนา้ เพื่อเอาดิน
ในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

เทีย่ ง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนัน้ นาท่านเข้าชม สวนดอกไม้เคอ
เคนฮอฟ (Keukenhof) ตัง้ อยู่ท่ีชาน เมืองลิซเซ่ (Lisse) ซึ่งเป็ นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่
และสาคัญยิ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ นับเป็ นสวนที่มีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิว
ลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทัง้ ไม้หวั อื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส
ไฮยาซิ นธ์ ออกดอกบานสะพรั่ง อยู่ดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่า งสวยงาม
ประกอบด้วยหลายโซนของการจัดสแดงดอกไม้ทงั้ ภายในอาคารและภายนอกอาคาร

ค่า

ประกอบไปด้วยต้นไม้นอ้ ยใหญ่มีทางเดินร่มรื่น บางช่วงเวลามีงานประติมากรรมประดับ
สวนอยู่เ ป็ นระยะ มี ส ระนา้ และนา้ พุ มี ศาลาจัดแสดงกิ จ กรรมต่างๆ เกี่ ยวกับ ดอกไม้
มากมาย นาท่านเดินทางสู่ เมืองแอนท์เวิรป์ (Antwerp) เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของ
ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) เป็ นเมืองท่าสาคัญอันดับที่ 2 ของยุโรปและอันดับที่ 4
ของโลก ทุกๆปี มีเรือแวะจอดกว่า 16,000 ลา ขนส่งสินค้ากว่า 100 ล้านเมตริกตันจาก
ทั่วโลก เป็ นเมืองธุรกิจค้าขายและผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ ที่งดงามด้วยศิลปวัฒนธรรม
เพราะเป็ นเมืองที่ให้กาเนิดศิลปิ นชัน้ นาของโลกที่ ช่วยกันรังสรรค์งานศิลปะให้กับเมือง
ต่อเนื่องมาหลาย 100 ปี สั่งสมไว้เป็ นมรดกอันลา้ ค่าตามพิพิธภัณฑ์ อาคารสถานที่และ
สวนต่างๆ ทาให้มีสถาปัตยกรรม ประติมากรรม รูปเขียน และสวนประจาเมืองงดงาม
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั
 Ramada Plaza Antwerp หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

กรุงบรัสเซลส์ -จัตุรัสกรองปลาซ-กรุงปารีส

เช้า

 บริก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม จากนั้น นาท่า นเดินทางสู่ กรุ ง
บรั สเซลส์ (Brussels) เมื อง
หลวงของ ประเทศเบลเยี่ ยม
บ รั ส เ ซ ล ส์ เ ป รี ย บ เ ส มื อ น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ลางแจ้ ง อาคาร
บ้านเรือนได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้จาก
รัฐ บาล น าท่ า นสู่ จั ตุ รั ส กรอง
ปลาซ (Grand Place) จัตรุ สั อัน
งดงามที่สดุ แห่งหนึ่งของยุโรป ได้รบั การยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือแม้แต่อาร์ค
ดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริยฟ์ ิ ลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอ
แลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง นาท่านไปชม รู ปปั้ น แมนเนเก้นพิส (Manneken
pis) รูปปั้นเจ้าหนูนอ้ ยที่โด่งดัง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซือ้ สินค้าของเมือง
อาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีรา้ นขายช็อคโก
แลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้ หรือลิม้ ลองวาฟเฟิ ลของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุ งปารีส (Paris)
เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
โลกที่นกั ท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปั จจุบนั กรุ งปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิ จ และวัฒ นธรรมที่ ล า้ สมัย แห่ง หนึ่ง ของโลก ที่ ท รงด้วยอิทธิ พ ลของการเมื อ ง
การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาให้กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในเมืองที่
สาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก

เทีย่ ง

(B/L/D)

ค่า

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั
 Holiday Inn Paris Versailles Bougival หรือเทียบเท่า

วันที่หก

พระราชวังแวร์ ซายส์ -ล่ องเรือบาโตมุช-แกลลอเรียลาฟาแยตต์
(B/L/D)

เช้า

 บริก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม จากนั้น น าท่านเดิน ทางเข้า ชม
พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมาก
ที่สุดของประเทศฝรั่งเศส ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของปารีส ณ เมืองแวร์ซ ายส์
นับ เป็ น พระราชวัง วัง ที่ มี ค วามยิ่ ง ใหญ่ แ ละงดงามอลัง การมากจนติด หนึ่ง ในเจ็ ด สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลก อีกทัง้ ยังได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวัง
สร้างในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบด้วย
ห้องถึง 700 ห้อง รู ปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปิ นชั้นเอก
15,034 ชิน้ โดยมีหอ้ งกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) อันแสน
โด่งดังจากการเป็ นห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน
ในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ซึ่ง ถื อเป็ นห้อ งแห่ง ประวัติศ าสตร์ท่ี ส าคัญทั้ง ยัง มี ขนาดใหญ่
จานวน 17 บาน ที่สามารถเป็ นจุดชมวิวทัศน์ของสวนแวร์ซายที่สวยงาม ด้วยทุกๆเหตุผล
มารวมกั น จึ ง ท าให้พ ระราชวั ง แห่ ง นี ้ก ลายเป็ นจุ ด หมายปลายทางส าหรั บ เหล่ า
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนฝรั่งเศสไม่แพ้หอไอเฟล

เทีย่ ง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่กรุงปารีส และ
นาท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่นา้ แซนที่เป็ น
แม่ น ้า สายส าคัญ ตั้ง แต่อ ดี ต ของคนปารี ส ชมความสวยงามของสถาปั ต ยกรรมอัน
คลาสสิ ค ของอาคารต่า ง ๆ ตลอดสองฝากฝั่ งแม่ น ้า ไม่ ว่ า จะเป็ น จัตุรัส คองคอร์ด

ค่า

พิพิธภัณฑ์ลฟู ท์ มหาวิหารนอร์ทเธอดาม เป็ นต้น จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ แกลลอเรีย
ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุ งปารีส เปิ ดกิจการใน
ค.ศ.1894 ในย่า นโอเปร่าที่ ค นปารีสชอบเดินช้อปปิ ้ ง กัน มากที่ สุด มี ร ้านอาหารแบบ
บริการตนเองกับทิวทัศน์ท่ีสวยงามบนชัน้ 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน
ห้างสรรพสินค้านีม้ ีสินค้าหลายหลากยี่หอ้ และมีส่ิงของทุกประเภทไว้ล่อตาล่อใจนักช้อป
ปิ ้งแบรนด์ดงั ๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั
 Holiday Inn Paris Versailles Bougival หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

กรุงปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-สนามบิน

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ทรอคกาเดโร
(Trocadero) จุดที่สามารถถ่ายรูป หอไอเฟล (Eifel Tower) ได้อย่างสวยงาม หอไอเฟล
นัน้ สูงตระหง่านคูน่ ครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต เพื่อที่จะเป็ นสัญลักษณ์แห่งการ
เข้างาน EXPO ในปี ค.ศ.1889 ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวฝรั่งเศส กุสตาฟ ไอเฟล
โดยใช้วัสดุเป็ นเหล็กและน๊อตเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อที่จะสามารถรือ้ ถอนออกได้ง่าย
หลังจากเสร็จงาน แต่หอคอยแห่งนีไ้ ม่เคยได้ถูกรือ้ ถอนออกไปเลยนับต้องแต่นนั้ หอไอ
เฟลเคยเป็ นสิ่งก่อสร้างที่สงู ที่สดุ ในฝรั่งเศสและแห่งหนึ่งของโลก ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ท่ี
โดดเด่นของการมาท่องเที่ยวที่กรุ งปารีส จากนัน้ นาท่านถ่ายรู ป ประตูชัย (Arc de
Triomphe) เป็ นอนุ ส รณ์เ พื่ อ สดุ ดี เ หล่ า ทหารกล้า ที่ ร่ ว มรบให้กั บ ประเทศฝรั่ง เศส
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของจักรพรรดินโปเลียน ด้วยความสูง 49.5 เมตร ตัง้ อยู่สดุ ทาง
ของถนนชองเชลิเช ซึ่งถนนแห่งนีถ้ ือว่าเป็ นต้นแบบของถนนราชดาเนินในประเทศไทยอีก
ด้วย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
 ออกเดินทางสู่ส นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG 931
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

13.40 น.

(B/L/D)

วันที่แปด กรุงเทพ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
05.55 น.

(-/-/-)

 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ทางบริษัทจะดาเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็ นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้ การเดินทางอาจจะมีการ
ปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั เหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของงลูกค้าเป็ นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิ ดทาการในวันอาทิตย์

วันเดินทาง
27 มี.ค.-3 เม.ย. 2563
3-10 เม.ย. 2563
9-16 เม.ย. 2563
(เทศกาลสงกรานต์ )
30 เม.ย.-7 พ.ค. 2563
(วันแรงงาน)

ตารางการบิน

ราคา

พักเดีย่ ว

TG920 BKKFRA 23.40-05.55
TG931 CDGBKK 13.40-05.55
TG920 BKKFRA 23.45-06.15
TG931 CDGBKK 13.40-05.55

55,900

65,900

55,900

65,900

TG920 BKKFRA 23.45-06.15
TG931 CDGBKK 13.40-05.55

64,900

74,900

TG920 BKKFRA 23.45-06.15
TG931 CDGBKK 13.40-05.55

59,900

69,900

ราคาสาหรับเด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี ไม่ ใช้ เตียง ลด 2,000 บาท จากราคาทัวร์
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่ าตั๋วเครื่ องบินได้ จากเจ้ าหน้ าที่

อัตราค่ าบริการที่รวมในรายการทัวร์









ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินไทย (สะสมไมล์ได้ 50%)
โรงแรมที่พกั กระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่ วีซ่าเชงเก้น (สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางประเทศไทย)
ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการการเดินทาง
ค่ารถปรับอากาศ บริ การนาเที่ยวตามรายการท่องเที่ยว
หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริ การตลอดการเดินทาง
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (ในกรณี ที่มีไกด์ทอ้ งถิ่น) และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกาหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)

อัตราค่ าบริการที่ไม่ รวมในรายการทัวร์
 ค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการในการทาหนังสื อเดินทางและวีซ่าสาหรับชาวต่ างชาติ
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวต่ างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ างการเดินทาง อาทิเช่ น ค่ าโทรศัพท์ ค่ าเดินทางทีน่ อกเหนือจาก
รายการทัวร์ ค่ ามินิบาร์ ค่ าบริการซักรีด หรื อ ค่ าเกิดความเสี ยหายต่ างๆภายในห้ องพัก เป็ นต้ น
 ค่ าส่ วนเกินของนา้ หนักกระเป๋า สายการบินไทยอนุญาตให้ โหลดสั มภาระใต้ ท้องเครื่ อง 30 กก./ท่ าน
 ค่ าภาษีนามันสายการบินไทย กรณีมกี ารปรับเพิม่ ก่อนการออกตั๋วเครื่ องบิน

โปรดศึกษาเงื่อนไขต่ างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้ เรียบร้ อยก่อนตัดสินใจซื้อ
เมื่อท่ านทาการชาระมัดจาแล้ว ถือว่าท่ านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่ างๆที่บริษทั ระบุไว้

เงื่อนไขการจองและการชาระเงิน
1. ชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท หลังจากทาการจองใน 24 ชัว่ โมง พร้อมส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทางที่
มีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
2. ชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดิ นทาง หากไม่มีการชาระเข้ามาถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ในการ
เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณี ยงั ไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือตามที่กาหนด)
3. สาหรับผูเ้ ดินทางที่มีความจาเป็ นต้องซื้อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ หรื อตัว๋ โดยสารอื่นๆในการเดินทาง
เพื่อมาทาการยืน่ วีซ่า หรื อในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อน
ออกตัว๋ เครื่ อ งบิ น หรื อตั๋วโดยสารอื่ น ๆ มิ ฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ รับผิด ชอบต่ อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (หากมีการจองคิวยื่นวีซ่าหรื อยื่นวีซ่า
แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง)
2. ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท/ท่าน
3. ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่ามัดจาทั้งหมด (20,000 บาท/ท่าน)
4. ยกเลิ กการเดิ นทาง 39-21 วันก่ อนการเดิ นทาง เก็บค่ าใช้จ่ายครึ่ งหนึ่ งของราคาทัวร์ ตามที่ ระบุ ใ น
โปรแกรม
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ ที่ตามระบุใน
โปรแกรม

6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด
8. กรณีวซี ่ าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) ทางบริ ษทั จะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น
ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืน่ วีซ่า ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และค่าโรงแรม เป็ นต้น

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งยกเลิกการเดิ นทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณี ที่มีผู ้
เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ งั หมด (ในกรณี ที่มีการยืน่ วีซ่า และท่านได้รับการ
อนุมตั ิวซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริ การที่เกิดขึ้นจริ ง และท่านสามารถนาวีซ่า
นี้ไปใช้ได้ หากวีซ่านั้นยังไม่หมดอายุ)
2. หากท่านสละสิ ทธิ์ ในการไม่ใช้บริ การใดๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า -ออก
ประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด
3. ตัว๋ เครื่ องบินที่จดั ไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็ นตัว๋ แบบหมู่คณะ ซึ่ งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ใน
กรณี ที่ท่านต้องการแยกวันเดิ นทางกลับหรื อไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง
และการจัดที่นงั่ ของผูเ้ ดินทาง เป็ นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริ ษทั ไม่สามารถเข้าไปเพื่อ
แทรกแซงได้
สาหรับที่นงั่ LONG LEG หรื อที่นงั่ บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สาย
การบินกาหนด เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นและอานาจในการให้ที่นงั่ LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่
สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็ นอานาจการตัดสิ นใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริ ษทั เป็ นเพียงผูใ้ ห้บริ การและ
อานวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่ านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ ที่ จะไม่แจ้ง
เหตุผลให้ทราบ
5. โรงแรมที่พกั ส่ วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่ องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และสาหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจัดเป็ น 2 เตียง และเตียงเสริ มหรื อ SOFA BED ขึ้นอยูก่ บั แต่ละโรงแรม
6. เมื่ อท่ านได้มีการชาระเงิ นแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริ ษทั ฯหรื อตัวแทนของบริ ษทั จะถื อว่าท่ านได้
ยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ทางบริ ษทั ฯได้กาหนดไว้แล้ว

เอกสารเบื้องต้ นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้ น
ระหว่ างการพิจารณาวีซ่าไม่ สามารถขอพาสปอร์ ตคืนก่ อนกาหนด
ระยะเวลาในการยื่น : 15 วันทาการ (อาจจะช้ าหรื อเร็วกว่านั้น ขึน้ อยู่กบั ศุนย์รับยื่นวีซ่าและสถานทูต)
วันยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางต้ องมาสแกนลายนิว้ มือและยื่นเอกสารด้ วยตัวเอง (จะมีเจ้ าหน้ าคอย
ช่ วยอานวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า)
1. PASSPORT ที่ยงั ไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรม
การเดินทาง
2. รู ปถ่ ายสี จานวน 2 รู ป พื้นหลังสี ขาว (ขนาดตามรู ปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการ
ยืน่ วีซ่ามาก่อนหน้านี้ สถานทูตจะเข้มงวดในเรื่ องของรู ปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหู และดวงตาชัดเจน
ห้ามใส่ เครื่ องประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรู ป
3. สาเนาเอกสารต่ างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สู ติบตั ร (สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหย่า และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางาน ที่ออกจากหน่วยงานหรื อบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อนามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืน่ วีซ่า
ในกรณีที่ทางานอิสระ เตรี ยมจดหมายชี้ แจงการทางานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุ ชื่อ
ตัวเอง ลักษณะงานที่ทา รายได้ต่อเดือน และลงชื่อตัวเอง
ในกรณีเป็ นเจ้ าของธุรกิจ เตรี ยมหนังสื อรับรองบริ ษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรื อใบจดทะเบียน
การค้า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
ในกรณีเป็ นนั กเรี ยน นักศึ กษา เตรี ยมเอกสารรั บรองการเป็ นนักเรี ยน-นักศึกษา ฉบับจริ งที่ ออกจาก
สถาบันการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืน่ วีซ่า
5. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยืน่
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ ป็ นประจาและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า
BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ ระบุ ชื่อผูเ้ ดิ นทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ ต สถานฑู ตไม่ รับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
6. การรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กบั ผู้เดินทาง SPONSOR ผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายให้กนั ต้องมีความสัมพันธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงิ น ลู ก สามี อ อกเงิ น ให้ภ รรยา พร้ อ มเขี ย นจดหมายรั บรองค่ า ใช้จ่ า ย SPONSOR LETTER
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่)
7. กรณีทเี่ ด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม
โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก

ท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายยืน่ วีซ่า ผูป้ กครองต้องมาเซ็นต์
เอกสารด้วยกันทั้งคู่ ณ ศูนย์รับยืน่ วีซ่า
8. ใบกรอกข้ อมูลผู้ขอวีซ่า กรุ ณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริ ง เพราะข้อมูล
ที่ท่านได้ให้มา จะถูกบันทึกลงในใบสมัครยืน่ วีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
9. การยืน่ วีซ่านั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยืน่ วีซ่าได้
10. รายละเอียดด้ านบนทั้งหมดเป็ นเพียงเอกสารเบื้องต้ น บางท่ านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิม่ หรื อแปล
เอกสารในบางข้ อ เพื่อความถูกต้ องในการเตรี ยมเอกสารสามารถติดต่ อสอบถามเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
ได้

ใบกรอกข้อมูลผูข้ อวีซ่า

(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

