เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรัง่ เศส สวิ ตเซอร์แลนด์ 7 วัน
บรัสเซล จัตุรสั กรองปลาซ แฟรงค์เฟิ ร์ต มหาวิ หารโคโลญจน์ แคว้นอัลซาส
กอลมาร์ สตราบูรก์ ลูเซิรน์ สะพานไม้ชาเปล แองเกลเบิรก์ ขึ้ นเขาทิตลิ ส
ช้อปปิ้ งจุใจที่ Designer Outlet Roermond

กาหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน

29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2561

ธันวาคม

4-10 ธันวาคม 2561

ราคา

42,900
42,900

วันแรก
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
(ไทย)
22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภู มิ อาคาร ผูโ้ ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
วันที่สอง ดูไบ-บรัสเซล-จัตุรสั กรองปลาซ-เมเนเก้นพิส-อาเค่น
(เบลเยี่ยม-เยอรมัน)
01.05 น.ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
05.00 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.20 น. เดินทางสู เ่ มืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 183
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
12.45 น. ถึงสนามบิน เมืองบรัสเซล ประเทศ เบลเยี่ยม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว เดินทางสู ่ กรุง
บรัสเซลส์ (Brussels) เมื องหลวงของ เบลเยี่ยม บรัสเซลส์เปรี ยบเสมื อนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรื อนได้รับ
การอนุ รักษ์ไว้จากรัฐบาล นําท่านสู ่ จัตุรสั กรองปลาซ (Grand Place ) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่ งของยุโรป
ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก หรื อแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิ ดาของกษัตริ ยฟ์ ิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิค
เตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง นําท่านไปชม รู ปปั้น แมนเนเก้นพิส รู ปปั้นเจ้าหนู
น้อยที่โด่งดัง อิสระให้ทา่ นเดินเล่นชมเมื องหรื อเลื อกซื้ อสินค้าของเมื องอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่ า
172,000 ตันต่อปี และมีรา้ นขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้ หรื อลิ้มลองวาฟเฟิลของอร่อยที่หาชิมได้
ไม่ยาก
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านเดินทางสู ท่ ่ ีพกั  ณ Leonardo Hotel Aachen หรื อเทียบเท่า
วันที่สาม Designer Outlet Roermond-โคโลญจน์-มหาวิหารโคโลญจน์
(เยอรมัน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ท่านเดินทางสู ่ DESIGNER OUTLET ROERMOND ให้เวลาท่าน
ได้อิสระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BURBERRY , BILLABONG , CALVIN KLEIN ,
DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอื่นๆอีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกและต่อเนื่ องในการช้อปปิ้ ง
จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็ นหนึ่ งในเมื องที่เก่าแก่ท่ ีสุดในโซนตะวันตกของเยอรมนี ซ่ ึง
ถูกสร้างโดยชาวโรมัน และเป็ นเมื องใหญ่อนั ดับที่ส่ ีของประเทศเยอรมนี นําท่านชม เมื องโคโลญจน์ ถ่ายรู ปด้านหน้า
มหาวิหารโคโลญจน์ หรื อ เคิลน์ โดม เป็ นโบสถ์ศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีช่ ือเสียงที่สุดแห่งเมื
อง
โคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี โดยเริ่ มก่อสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1248 และสิ้นสุดลงที่ปี ค .ศ. 1880

เพื่ ออุทิศให้แก่นักบุญปี เตอร์และพระแม่มารี และมีโกศทองของกษัตริ ยท์ งั้ สามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย นอกจากนี้ ยัง
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่ อปี ค.ศ.1993 อีกด้วย
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Mercure Hotel Koeln West หรื อเทียบเท่า
วันที่สี่
แฟรงก์เฟริต-จัตุรสั โรเมอร์-ไฮเดลเบิรก์ -ย่านเขตเมืองเก่า-เมืองสตราสบูรก์
(เยอรมันฝรัง่ เศส)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําเดินทางสู เ่ มืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt) ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่นํ้าไมล์
เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปัจจุบนั แฟรงก์เฟิร์ตเป็ นศูนย์กลางทางการเงินของยุโรปที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 2 รองจากลอนดอน หลังจากนั้นนําเที่ยว ชมจัตุรสั โรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็ นจัตุรัสที่เก่าแก่ท่ ีสุดในเมื อง
ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรื อ Frankfurt City Hall หรื อศาลาว่าการเมื อง ซึ่งอยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
จัตุรัสโรเมอร์ อิสระให้ทา่ นได้ช็อปปิ้ งสินค้าย่านใจกลางเมื อง
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ เมืองไฮเดลเบิรก์ เมื องเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลาง
ที่ตงั้ อยูท่ างตอนใต้ของเมื องแฟรงค์เฟิร์ต ผ่านชม ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ปราสาทหลังใหญ่ท่ ีดูโอ่อา่ น่าเกรงขามตัง้ เด่น
เป็ นสง่าอยูบ่ นเนิ นเขาสูง ทําหน้าที่เสมื อนป้อมปราการผูป้ กป้องชาวเมื องให้อยูร่ อดปลอดภัย นําท่านเที่ยวชม ตัวเมือง
เก่าไฮเดลเบิรก์ ริ มฝั่งแม่นํ้าเนคคาร์ ที่ ไหลผ่าน ตัวเมื องอีกด้วย จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ เมืองสตราสบูรก์
(Strasbourg) เมื องมรดกโลกด้านมนุ ษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็ นเมื องหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่ง
ฝรั่งเศส เป็ นเมื องที่เรี ยกได้วา่ มี 2 วัฒนธรรมคื อ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่ องจากผลัดกันอยูภ่ ายใต้การปกครองของ 2
ประเทศนี้ สลับกันไปมา
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ 7 Hotel & Fitness Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่หา้
จัตุรสั เกลแบร์-มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ -กอลมาร์-เมืองเก่ากอลมาร์
(ฝรัง่ เศส)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ภัตตาคาร นําท่านเที่ยวชม เมืองสตราสบูรก์ เป็ นเมื องใหญ่ ที่ มี
สถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็ นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมื องปัจจุบนั ได้ช่ ืนชม นําท่านชม จัตุรสั เกลแบร์ จัตุรัส
ที่มีขนาดที่ใหญ่ท่ ีสุดซึ่งตัง้ อยูบ่ ริ เวณใจกลางของเมื องสตราสบูร์ก โดยภายในจัตุรัสยังเป็ นที่ตงั้ ของ รู ปปั้นช็อง แบ๊บ
ติสต์ เกลแบร์ ผูท้ ่ ีมีบทบาทสําคัญในเรื่ องสงครามการปฏิวตั ิของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนั้นในบริ เวณใกล้เคียงยังมี
สิ้นค้าแบรนเนอมอีกมากมายให้ทา่ นได้เลื อกซื้ อกัน นําท่านถ่ายรู ปและเข้าชม มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ มหาวิหาร
ประจําเมื องสตราสบูร์ก คริ สตจักรนิ กายโรมันคาทอลิก มีความสูงอยูท่ ่ ี 142 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1176 ถึง
1439 ที่สร้างด้วยหิ นทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็ นแต่ไกลและถื อว่าเป็ นอาคารโบสถ์ท่ ีสูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู ่ เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมื องศูนย์กลางการท่องเที่ยว
อันดับสองของแคว้นอัลซาซ (ALSACE) เป็ นเมื องที่ยงั คงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก นําท่านชมเขต
เมืองเก่ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตัง้ อยู ่ ซึ่งบางหลังเป็ น
อาคารสไตล์เรอเนซองส์อนั งดงาม เป็ นย่านที่มีฉายาว่า “เวนิ สน้อย ” (LITTLE VENICE) ย่านที่ได้ช่ ือมาจากลักษณะ
ของบ้านเรื อนที่ตงั้ อยูบ่ นสองฝั่งคลอง ตัง้ อยูต่ ิดกับแม่นํ้าโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบา้ นไม้แบบเก่าแก่สไตล์
เยอรมันกอธิ คและเรอเนซองส์
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ 7 Hotel & Fitness Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่หก แองเกลเบิรก์ -ทิตลิส-ลูเซิรน์ -สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สนามบิน
(ฝรัง่ เศส-สวิสฯ)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่ เมืองแองเกิลเบิรก์ เพื่ อนั่งกระเช้าหมุนแห่งแรก
ของโลก สู ่ ยอดเขาทิทลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทัง้ ปี สูงถึง 10,000

ฟิต หรื อ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้ หิ มะจะไม่ละลายตลอดทัง้ ปี * นั่งกระเช้ายักษ์ท่ ีหมุนได้รอบทิศเครื่ องแรกของ
โลกที่ช่ ือว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานี บนยอดเขาทิทลิสซึ่งเป็ นอาคารใหญ่มีทงั้ หมด 4 ชัน้ ชัน้ แรกมีทางเดิน
ออกไปเพื่ อชม ถ้าน้าแข็ง (ICE GROTTO) ซึ่งเป็ นถํา้ ที่เกิดจากฝีมือมนุ ษย์ ภายในเป็ นผนังนํ้าแข็งพร้อมมีคาํ อธิ ยายเป็ น
จุด ๆ ส่วนที่ชนั้ 2 เป็ นภัตตาคาร และชัน้ 3 เป็ นร้านขายของ เช่น ร้านขาย นาฬิกา ร้านขายของที่ระลึก ส่วนชัน้ 4 ซึ่ง
เป็ นชัน้ บนสุด จะเป็ นชัน้ ที่ทา่ นสามารถเดินยํ่าหิ มะออกไปยังลานกว้างซึ่งเป็ นจุดชมวิวบนยอดเขา
อิสระอาหาร
กลางวัน ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้จากห้องอาหารบนยอดเขาทิตลิส ถึงเวลาอันสมควร นําท่าน
เดินทางสู ่ เมืองลูเซิรน์ อดีตหัวเมื องโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีป
ยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทื อกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทื อกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับ
กับป่ าไม้ท่ ีแทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วย ดงดอกไม้ป่าและทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่ นําท่านชมและแวะ
ถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชาเพล หรื อสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่นํ้ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ท่ ีเก่าแก่ ที่สุดใน
โลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมื องลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้ เป็ นสะ
พานที่
แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางนํ้า จัว่ แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียน
เรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบนั
สะพานไม้น้ ี ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกื อบหมด นําท่านชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ่ ีตงั้ อยูใ่ จกลางเมื องที่หวั ของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิ ตเซอร์แลนด์อยู ่ อนุ สาวรี ยร์ ู ป
สิงโตแห่งนี้ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตัง้ แต่ ค .ศ. 1819-1821 โดยสร้าง
ขึ้นเพื่ อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการ
ต่อสูป้ ้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16 ถึงเวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบินเมื องซูริค
21.55 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 86
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันที่เจ็ด
ดูไบ – กรุงเทพ
(ยูเออี –
ไทย)
07.10 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
11.45 น. ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 370
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
8,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่ อท่านทาการซื้องโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่างๆของบริษทั

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้า
พักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ

ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่ นวีซา่ กลุม่ เชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 21,000 บาท พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชําระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า30 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด ) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่
ทราบ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่
รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจําทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 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.
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทําการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น

หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถ30
ึง ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง
เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่
กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่ อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สําหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะ ต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอํานาจในการให้ท่ ี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

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที)่
พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน และเหมื อนกันทัง้ 2 รู ป)
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทํางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
โดยระบุตาํ แหน่งและอัตราเงินเดื อนใน
ปัจจุบนั ,วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรปหลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนด
กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสีย
ภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน (พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจาํ นวนไม่ต่าํ
กว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้
อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาํ เนาสถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
กรณี ท่ ีบริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลั บ มาทํางานของท่าน โดยระบุ
รายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
กรณี ท่ ีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น

9.

10.

11.
12.
13.

กรณี ท่ ีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทําจดหมายยินยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่
การอําเภอ หรื อสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมื อชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการ
อย่างถูกต้อง
การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวรและถึงแม้วา่ ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่ นคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยม
ใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษัทฯขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพทัง้ นี้ บริ ษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
เมื่ อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯทางบริ ษัท
ฯจะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
การยื่ นวีซา่ นั้น ผู เ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น และชําระค่าวีซา่ 3,500 ถึงสามารถ
ดําเนิ นการขัน้ ตอนการยื่ นวีซา่ ได้

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

