TULIP FESTIVAL 2019
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
ปารีส หอไอเฟล ประตูชัย พระราชวังแวร์ซายส์
บรูจจ์ บรัสเซลล์ สวนเคอเคนฮอฟ อั มสเตอร์ดัม
หมู่บ้านกังหัน และล่องเรือหลังคากระจก ROSADA OUTLET

ราคา

กาหนดการเดินทาง

มีนาคม

18-24 / 19-25 / 21-27 /
22-28 มี.ค. 2562
29 มี.ค. – 4 เม.ย. /
30 มี.ค. – 5 เม.ย. 2562
3-9 / 16-22 / 17-23 / 23-29 / 30 เม.ย. –
6 พ.ค. 2562

เมษายน

7-13 / 9-15 เม.ย. 2562
10-16 / 11-17 / 12-18 เม.ย. 2562

พฤษภาคม

5-11 / 8-14 / 9-15 / 14-20 /
15-21 พ.ค. 2562

เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

41,900
43,900
43,900
49,900
53,900
43,900

บาท
บาท

วันแรก กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)

วันที่สอง ดูไบ–หอไอเฟล–ประตูชยั –พีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ล่องเรือบาโตมุช
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.20 น. เดินทางสู ่ เมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
08.00 น. เดินทางถึง เมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นําท่านเดินทางสู ่ มหา
นครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มมี นต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่นักท่องเที่ยวอยาก
มาเยือนมากที่สุด ปั จจุบนั กรุ งปารีสเป็นหนึ่ งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลาํ้ สมัย แห่งหนึ่ งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพล
ของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุ งปารีสเป็นหนึ่ งในเมืองที่สาํ คัญที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก
นําถ่ายรู ปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท่ โี ดดเด่นสู งตระหง่านคูน่ ครปารีสด้วยความสู งถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้าง
ขึ้นในปีค.ศ.1889 นําท่านถ่ายรู ปประตูชยั และผ่านชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชัน้ นําระดับโลก ที่ตงั้ เรียงรายอยูบ่ นถนนชองเชลิเช
ต้นแบบถนนราชดําเนิ น
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านถ่ายรู ปหน้า พีระมิดแก้ว- พิพิธภัณฑ์ ลูฟร์ ซึ่งเป็น พิพิธภัณฑ์ทาง
ศิลปะที่มชี ่ ือเสียงที่สุดเก่าแก่ท่ สี ุ ดและใหญ่ท่ สี ุ ดแห่งหนึ่ งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็น
สถานที่ท่ จี ดั แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจํานวนมาก อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชัน่
ราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่ องสําอาง นํ้าหอม นาฬิกาหรื อกระเป๋ า หลังจากนั้น นํา

ท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่นํ้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่นํ้า เป็นอีกหนึ่ งประสบการณ์ท่ นี ่าประทับใจ
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Mercure Paris Roissy Charles De Gaulleหรื อ
เทียบเท่า
วันที่สาม พระราชวังแวร์ซายส์-แกลลอเรียลาฟาแยตต์
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ หนึ่ งในสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศส ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของปารีส ณ เมืองแวร์ซายส์ นับเป็น พระราชวัง วังที่มคี วามยิ่งใหญ่
และงดงามอลังการมากจนติดหนึ่ งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อีกทัง้
ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้าง
ในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์คริ สต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายใน
ประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รู ปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และ
งานแ กะสลักจากศิลปิ นชัน้ เอก 15,034 ชิ้น โดยมีหอ้ งกระจก
(Galerie des Glaces หรื อ The Hall of Mirrors ) อันแสนโด่งดังจากการเป็นห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่าง
สัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งถือเป็นห้องแห่งประวัติศาสตร์ท่ สี าํ คัญทัง้ ยังมีขนาดให ญ่
จํานวน 17 บาน ที่สามารถเป็นจุดชมวิวทัศน์ของสวนแวร์ซายที่สวยงาม ด้วยทุกๆเหตุผลมารวมกันจึงทําให้พระราชวัง
แห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับเหล่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนฝรั่งเศสไม่แพ้หอไอเฟล
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น นําท่านเดินทางสู ่ แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
ของกรุ งปารีส เปิ ดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้ งกันมากที่สุด มีแฟชัน่ โชว์ให้ชมฟรีทุกๆ
สัปดาห์ แถมมีรา้ นอาหารแบบบริ การตนเองกับทิวทัศน์ท่ สี วยงามบนชัน้ 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน
ห้างสรรพสินค้านี้มสี ินค้าหลายหลากยี่หอ้ และมีส่ ิงของทุกประเภทไว้ลอ่ ตาล่อใจนักช้อปปิ้ งแบรนด์ดงั ๆ ให้เลือกสรรได้
อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นต้น
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Mercure Paris Rojssy Charles De Gaulle
หรื อเทียบเท่า
วันที่สี่ เมืองบรูจจ์–ศาลาว่าการเมือง–หอประชุมสงฆ์–กรุงบรัสเซลส์–จัตุรสั กรองปลาซ
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางเข้าสู ่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) เมืองที่ได้รับ เลือกให้
เป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศ เบลเยี่ยมที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นเมืองที่สวยงามมาก ที่ทาง
ตอนเหนื อของเมืองมีลาํ นํ้าที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ทําให้บรู ชเป็นที่
รู จ้ กั กันในชื่อ “เวนิ สแห่งยุโรปเหนื อ ” หลังจากนั้น นําท่านเดินชมย่าน
เมืองเก่าบรู จจ์ ที่เต็มไปด้วยสีสนั แห่งความเป็นยุโรป ชมบ้านหลังคาทรง
จัว่ และ สนามหญ้าอันเขียวขจีบรรยากาศที่ทา่ นสามารถพบเห็นได้ทว่ั
เมือง นําท่านชมป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม ศาลาว่าการ
(Town Hall) แบบโกธิค หอประชุมสงฆ์ (Cloth Hall) ซึ่งมีหอระฆังสู ง
ถึง 300 ฟุต และ โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy
Blood) ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุข้ ึนทุกปีในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู ส่ รวง
สวรรค์ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ เบลเยี่ยม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ง อาคารบ้านเรื อนได้รับการอนุ รักษ์ไว้จากรัฐบาล นําท่านสู ่ จัตุรสั กรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอัน

คา่

งดงามที่สุดแห่งหนึ่ งของยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก หรื อแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของ
กษัตริ ยฟ์ ิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง นําท่านไปชม รู ปปั้ น
แมนเนเก้นพิส รู ปปั้ นเจ้าหนู นอ้ ยที่โด่งดัง อิสระให้ทา่ นเดินเล่นชมเมืองหรื อเลือกซื้อสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต
เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีรา้ นขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปั กลูกไม้ หรื อลิ้ม
ลองวาฟเฟิลของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Ramada Brussel Woluwe หรื อเทียบเท่า

วันที่หา้ บรัสเซลส์-อะตอมเมียม- DESIGNER OUTLET ROSADA -ลิเซ่-สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ-อัมสเตอร์ดมั
เช้า

คา่

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านไปถ่ายรู ปกับ
อะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปิดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 27.5
ล้านยูโร ก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกหนแห่ง ถือเป็นสัญลักษณ์
ที่สาํ คัญแห่งหนึ่ ง ที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุ งบรัสเซลส์ ประกอบด้วย
ลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึ่งเปรียบเสมือนอะตอม จํานวน 9 ลูก แทน
9 จังหวัดในเบลเยี่ยม นําท่านเดินทางสู ่ DESIGNER OUTLET
ROSADA ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสินค้า แบรนด์เนมมากมาย อาทิ
เช่น ADIDAS , GUESS , BOSS , BETTY BARCLAY ,BRUNOTTI ,CALVIN KLEI N
, CECIL , NIKE , AMERICA TO DAY และอื่นๆอีกมากมายอิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกและต่อเนื่ อง
ในการช้อปปิ้ ง จากนั้น นําท่านเดินทางสู ่ เมืองลิเซ่ ประเทศเนเธอแลนด์ นําท่านเข้า ชม สวนดอกไม้เคอเคน
ฮอฟ (Keukenhof) ตัง้ อยูท่ ่ ชี านเมืองลิซเซ่ซ่ ึงเป็นแหล่งปลูกทิวลิป ที่ใหญ่และสําคัญยิ่งของฮอลแลนด์ นับเป็นสวนที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก ด้วยทิวลิปที่มมี ากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทัง้ ไม้หวั อื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรื อนา
ซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่งอยูด่ ูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้นอ้ ย
ใหญ่ มที างเดินร่มรื่ น บางตอนก็มงี านประติมากรรมประดับส วนอยูเ่ ป็นระยะ มีสระนํ้าและนํ้าพุ มีศาลาจัดแสดง
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมายมีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ รวมทัง้ คอฟฟี่ชอ็ ปและ
ร้านขายอาหาร เปิ ดให้เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ถึงเวลาอันสมควร
นําท่านเดินทาง สู ่ เมืองอัมสเตอร์ดมั (Amsterdam ) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่นํ้าอัม
สเทล (Amstel ) ซึ่งได้ช่ ือว่ามีลาํ คลอง คดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี้เริ่ มก่อตัง้ ประมาณ
คริ สตศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั เป็นเมืองที่ใหญ่ท่ สี ุ ดของเนเธอร์แลนด์
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Corendon Village – The Urban หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

อัมสเตอร์ดมั -ล่องเรือหลังคากระจก-จัตุรสั แดม-หมู่บา้ นกังหันลมซานส์สคันส์-สนามบิน
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นําท่าน
ล่องเรือหลังคากระจก เรื อจะล่องไปตามลําคลองของเมือง ที่จะให้
ท่านได้เห็นบ้านเรื อนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17 มี
เอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มตี ะขออยูช่ นั้ บนสุ ดของ
อาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน เรื อนแพที่อยูร่ ิ มคลองที่มอี ยูม่ าก
ถึง 2,500 หลัง หลังจากนั้นนําท่านชม การสาธิตการเจียระไน
เพชร ที่มชี ่ ือเสียงของโลก อิสระให้ทา่ นเลือกซื้อหรื อชมเพชร คุณภาพ
และราคาไม่แพง
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ย่ า่ นใจกลางเมืองอันเป็นที่ตงั้ ของ จัตุรสั แดม (Dam Square)
เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิ ยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตัง้ อยูใ่ จกลางจัตุรัส และ
ถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรู ปแบบกลางกรุ งอัมสเตอร์ดมั จากนั้น
นําท่านเดินทางสู ่ หมู่บา้ นวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์
(Zaanse Schans) หมูบ่ า้ นอนุ รักษ์กงั หันลมเก่าแก่ ที่ตงั้ อยูท่ างตอนเหนื อ
ของประเทศ โดยหมูบ่ า้ นแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่ เี ก็บรวบรวม
ประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้พบกับความ
สวยงามอย่างลงตัวของหมูบ่ า้ นที่สร้างขึ้นสไตล์บา้ นไม้แบบฮอลแลนด์
สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่นํ้า ทุง่ หญ้า
และการปศุสตั ว์ ให้ทา่ นได้ถา่ ยภาพเป็นที่ระลึกกับกังหันลม จัดเป็นหนึ่ งสัญลักษณ์สาํ คัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่ง
กังหันของประเทศนี้ได้มกี ารใช้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการผันนํ้า วิดนํ้า ระบายนํ้าเพื่อเอาดินในทะเล
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากนั้นชมการสาธิตวิธกี ารผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ท่ ใี ช้ใส่ในชีวิตประจําวันใน
งานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
22.00 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 150
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)

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

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ ไี ม่สามารถเข้าพักที่
เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นําเที่ยวและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม
 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
 ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่ นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่ น (2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ชําระยอดส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษจัทะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด ) เพื่อมายื่นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน ) ทางบริ ษัทจะทําการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่นวีซา่ ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็นต้น
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถ30
ึง ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง

2.

3.
4.
5.

6.

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็นต้น
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
สําหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็นผูโ้ ดยสารที่มคี ุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด เช่น
ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิ น
และอํานาจในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็นภูมิประเทศที่มอี ากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ
ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ นวีซ่า แต่ละสถานทูตมีความต่างกันและ อาจจะมี
การเปลี่ ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่ นวีซ่า)
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่
เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) รู ปถ่ายต้อง
เห็นใบหู และ เปิ ดหน้าผาก ให้เห็นคิ้ว ชัดเจนเท่านั้น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์(สายตา) และเครื่ องประดับทุกชนิ ดในรู ปถ่าย
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางาน จากบริ ษัทที่ทา่ นทํางานอยู ่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตาํ แหน่ง , อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั ,
วันเดือนปีท่ เี ริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลัง
ครบกําหนด
5. กรณีท่ เี ป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจาหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออก
ของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนไม่ต่ าํ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยใน
การเดินทาง และสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู ภ่ ู มิลาํ เนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแส
รายวัน**
7. กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทํางานของท่ าน โดยระบุ
รายชื่อผูเ้ ดินทาง 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
และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต
โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่
นคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัท
13.
การยื่นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น และชําระค่าวีซา่ 3,500 ถึงสามารถ
ดําเนิ นการขัน้ ตอนการยื่นวีซา่ 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/
ดูแลผูเ้ ยาว์
……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ............................................................................................................................. .....................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน.........................................................................
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 ที่..........................................ถึงวันที่................................................................
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 นดุลพินจิ ของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

