วันที่หนึ่ ง กรุงเทพ
17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)

วันที่สอง ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิ เช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช
00.50 น. เดิ น ทางถึ งเมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลี่ยน
เครื่ อง
03.20 น. เดิ น ทางสู ่ เมื อ งปารี ส ประเทศฝรัง่ เศส โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์
เที่ยวบินที่ EK 71 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื อง
และสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู ่มหานครปารีส (Paris) เมื องหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส เมื องที่มีมนต์เสน่ห์อนั เหลื อล้น ติ ดอันดับ 1 ใน 10 ของ
โลก ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยื อนมากที่สุ ด ปัจจุ บ นั กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งใน
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จและวัฒนธรรมที่ลา้ สมัย แห่งหนึ่ งของโลก ที่ทรง
ด้วยอิ ทธิ พลของการเมื อง การศึ กษา บันเทิ ง สื่ อ แฟชั่น วิ ทยาศาสตร์และ
ศิ ลปะ ทาให้กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในเมื องที่สาคัญ ที่สุ ดแห่งหนึ่ งของโลก น า
ถ่ายรู ป เป็ นที่ ระลึ ก กับ หอไ อเฟล (Tour Eiffel) สัญ ลัก ษณ์ท่ ี โดดเด่นสู ง
ตระหง่านคูน่ ครปารี สด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1889 ที่บริ เวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ นาท่านถ่ายรู ป
ประตูชยั ชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชัน้ นาระดับโลก ที่ตงั้ เรี ยงรายอยูบ่ นถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดาเนิ น
เที่ยง
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านถ่ายรู ป
หน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีช่ ื อเสี ยงที่สุด
เก่าแก่ท่ ีสุด และใหญ่ท่ ีสุ ดแห่งหนึ่ งของโลก ตัวอาคารเดิ ม
เคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ท่ ีจดั แสดง
และเก็ บรักษาผลงานทางศิ ลปะที่ทรงคุ ณค่าระดับโลกเป็ น
จ านวนมาก อิ ส ระท่า นเลื อ กซื้ อสิ น ค้า แฟชั่น ราคาถู ก ใน
ร้ า น ค้ า ป ล อ ด ภ า ษี (DutyFreeShop)อ า ทิ เช่ น
เครื่ องสาอาง น้าหอม นาฬิกาหรื อกระเป๋ า หลังจากนั้นนา
ท่ า น ล่ อ งเรื อ บ า โต มุ ช (Bateaux Mouches River
Cruise) ไปตามแม่น้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารี ส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิ คของอาคารต่างๆ

ค ่า

ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้า เป็ นอีกหนึ่ งประสบการณ์ท่ ีน่าประทับใจ โดยเรื อจะล่องผ่านมหาวิ หารนอเตรอดามแห่งปารี ส
(Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800ปี เป็ นมหาวิ หารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิ กที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคูห่ น้า
ทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหล มบนหลังคาวิ หารสู งจากระดับพื้ นดิ นถึง 96 เมตร เป็ นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็ นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
บริ การอาหารค่ า ณ ภัต ตาคาร น าท่า นเข้า สู ่ ท่ ี พัก  ณ Mercure Paris Roissy Charles-De-Gaulle
หรื อเทียบเท่า

วันสาม La Vallee Village Outlet - แกลลอเรียลาฟาแยตต์
เช้า

คา่

วันสี่

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่า น
เดิ น ทางสู ่ La Vallee Village Outlet แหล่ง ช้อ ปปิ้ งที่ รวม
ร้ า น ค้า แบ รน ด์ เ น ม ดั ง ม าก มายก ว่ า 70 ร้ า น สั ม ผั ส
ประสบการณ์การช้อ ปปิ้ ง ที่ครบครัน ด้วยสิ นค้าชัน้ นาต่างๆ
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 (อิสระอาหารกลางวันเพื่ อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง) นาท่านสู ่ แกลลอเรี ย
ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสิ นค้าชื่ อดังของกรุ งปารี ส เปิ ดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารี สชอบเดินช้อปปิ้ งกัน
มากที่ สุ ด มี แฟชั่น โชว์ให้ช มฟรี ทุก ๆสัป ดาห์ แถมมี รา้ นอาหารแบบบริ ก ารตนเองกับทิ วทัศน์ท่ ี สวยงามบนชัน้ 6 ซึ่ ง
สามารถมองเห็ นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสิ นค้านี้ มี สินค้าหลายหลากยี่หอ้ และมีส่ ิ งของทุกประเภทไว้ลอ่ ตา
ล่อใจนักช้อปปิ้ งแบรนด์ดงั ๆ ให้เลื อกสรรได้อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็ นต้น
บริ การอาหารค่ า ณ ภั ต ตาคาร น าท่ า นเข้า สู ่ ท่ ี พั ก  ณ Mercure Paris Rojssy Charles-De-Gaulle
หรื อเทียบเท่า
เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง – หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม - จัตุรสั กรองปลาซ

เช้า

เที่ยง

คา่

วันห้า
เช้า

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่า นเดิ น
ทางเข้าสู ่ เมื องบรูจจ์ (Bruges) เมื องที่ได้รับ เลื อกให้เป็ นเมื อ ง
มรดกโลกของยู เนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยี่ ยมที่ได้รั บ
การบันทึ กว่าเป็ นเมื องที่สวยงามมาก ที่ทางตอนเหนื อของเมื องมี
ลาน้าที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ทาให้บรู ชเป็ นที่รูจ้ กั กันในชื่ อ
“เวนิ สแห่งยุโรปเหนื อ” หลังจากนั้น นาท่านเดินชมย่านเมื องเก่าบ
รู จจ์ ที่เต็ มไปด้วยสี สนั แห่งความเป็ นยุโรป ชมบ้านหลังคาทรงจั่ว
และ สนามหญ้าอันเขียวขจีบรรยากาศที่ทา่ นสามารถพบเห็ นได้ทว่ั
เมื อง นาท่านชมป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม ศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิ ค และหอประชุมสงฆ์
(Cloth Hall) ซึ่ งมีหอระฆังสู งถึง 300 ฟุต (88 เมตร) นาท่านชมโบสถ์พระโลหิ ตศักดิ์ สิทธิ์ (Basilica of the Holy
Blood)ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุข้ ึนทุกปี ในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสูส่ รวงสวรรค์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมื องหลวงของ
เบลเยี่ยม บรัสเซลส์เปรี ยบเสมื อนพิ พิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรื อนได้รับการอนุ รักษ์ไว้จากรัฐบาล นาท่านไป
ถ่ายรู ปกับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปิดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 27.5 ล้านยูโร ก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยว
จากทัว่ ทุกหนแห่ง ถื อเป็ นสัญลักษณ์ท่ ีสาคัญแห่งหนึ่ ง ที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุ งบรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre
Waterkeyn ประกอบด้วยลูกเหล็ กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึ่ งเปรี ยบเสมื อนอะตอม จานวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบล
เยี่ยม หลังจากนั้นนาท่านสู ่ จัตุรสั กรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่ งของยุโรป ได้รับการยก
ย่องจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก หรื อแม้แต่อาร์ค ดัชเชสอิ สซาเบลลา ธิ ดาของกษัตริ ยฟ์ ิ ลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิ คเตอร์ ฮูโก
และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่ อดังยังกล่าวถึง นาท่านไปชม รู ปปั้น แมนเนเก้นพิส รู ปปั้นเจ้าหนู นอ้ ยที่โด่งดัง
อิสระให้ทา่ นเดินเล่นชมเมื องหรื อเลื อกซื้ อสิ นค้าของเมื องอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิ ตช็ อคโกแลตกว่า 172,000
ตันต่อปี และมีรา้ นขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้ หรื อลิ้มลองวาฟเฟิ ลของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Novotel Antwerpen Hotel หรื อเทียบเท่า
เมืองรอตเทอร์ดาม - บ้านลูกเต๋า ไคก์คมู ูส – เมืองอัมสเตอร์ดมั - ล่องเรือหลังคากระจก
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดิ นทางสู ่เมื องรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) เมื องที่ใหญ่
เป็ นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ามาส นับเป็ นเมื องท่าใหญ่ท่ ีสุดแห่งหนึ่ งของโลก ซึ่ งมีความ
ยาวของพื้ นที่เทียบท่าเรื อยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลกั ษณะต่างจากเมื องอื่ นๆในเนเธอร์แลนด์คือเป็ นเมื องที่
มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเป็ น "เมื องแห่งสถาปัตยกรรม" นาท่าน
ถ่ายรู ปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุม่ อาคารเหลื องขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง
ซึ่ งได้รับรางวัลชนะเลิ ศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนิ กนาม Piet Bloem หลังจากนั้นนาท่าน
แวะถ่ายรู ป ศาลาว่าการประจาเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคารซึ่ งรอดพ้นจากการโดนถล่ม
เมื องโดยกองทัพของอดอล์ฟ ฮิ ตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู ่เมื องเดอะเฮก
(The Hague) เมื องใหญ่เป็ นอันดับ 3 รองจากกรุ งอัมสเตอร์ดมั และรอตเทอร์ดาม

เที่ยง

คา่

วันหก
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชม เมืองเดอะเฮก
(The Hague) ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของรัฐบาลดัตช์ , อาคารรัฐสภา , ศาลฎีกา
และ สภาแห่งรัฐ รวมไปถึ งเป็ นเมื องที่ประทับของพระราชิ นี แห่ง
เนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ ยังเป็ นที่ตงั้ ของอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร
และการพิ ม พ์ เป็ นที่ตัง้ ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก)
หรื อ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) สมควรแก่เวลานาท่าน
เดิ น ทางต่อ สู ่ เมื อ งอัม สเตอร์ด ัม (Amsterdam) เมื อ งหลวงของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้าอัมสเทล (Amstel) ซึ่งได้ช่ ื อว่า
มีลาคลองลดเลี้ยวไปรอบเมื องถึง 165 คลองด้วยกัน เมื องนี้ เริ่ มก่อตัง้ ประมาณคริ สตศตวรรษที่ 12 ปัจจุบนั เป็ นเมื อง
ที่ใหญ่ท่ ีสุดของเนเธอร์แลนด์ จากนั้นนาท่านล่องเรือหลังคากระจก เรื อจะล่องไปตามลาคลองของเมื อง ที่จะให้ทา่ น
ได้เห็ นบ้านเรื อนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู ่
ชัน้ บนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน เรื อนแพที่อยูร่ ิ มคลองที่มีอยูม่ ากถึง 2,500 หลัง
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Bedbank Apollo Hotel หรื อเทียบเท่า
หมู่บา้ นชาวประมงโวเลนดัม – หมู่บา้ นกังหันลมซานส์สคันส์ – จัตุรสั แดม – สนามบิน
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นา
ท่า นเดิ น ทางสู ่ ห มู่ บ ้า นชาวประมงโวเลนดั ม
(Volendam) เมื อ งท่อ งเที่ ยวที่ มี ช่ ื อเสี ยงและได้รั บ
ค ว า ม นิ ย ม ม า ก ที่ สุ ด แ ห่ ง ห นึ่ ง ข อ ง ป ร ะ เท ศ
เนเธอร์แลนด์ ที่มีความโดดเด่นในเรื่ องของท่าเรื อและ
หมูบ่ า้ นชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึ งลักษณะ
การแต่งกายในแบบดัง้ เดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่า
ปัจจุ บนั ยังคงได้รับการอนุ รักษ์เอาไว้เป็ นอย่างดี ให้
ท่านได้ชมวิ ถีชีวิตของชาวเมื องที่ยงั คงมีการแต่งกาย
ในแบบดัง้ เดิ ม ของชาวดัต ช์ จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางสู ่ ห มู่ บ า้ นวัฒ นธรรมฮอลแลนด์ ซานส์ส คัน ส์ (Zaanse
Schans) หมูบ่ า้ นอนุ รักษ์กงั หันลมเก่าแก่ ที่ตงั้ อยูท่ างตอนเหนื อของประเทศ โดยหมูบ่ า้ นแห่งนี้ ถื อว่าเป็ นสถานที่ ที่เก็บ
รวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็ นอย่างดี ซึ่ งจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมูบ่ า้ นที่สร้างขึ้น
สไตล์บา้ นไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่ งประกอบไปด้วยแม่น้า ทุง่ หญ้า และการปศุ
สัตว์ ให้ทา่ นได้ถา่ ยภาพเป็ นที่ระลึกกับกังหันลม จัดเป็ นหนึ่ งสัญลักษณ์สาคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่ งกังหันของ
ประเทศนี้ ได้มีการใช้ประโยชน์เป็ นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการผันน้า วิ ดน้า ระบายน้าเพื่ อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากนั้นชมการสาธิ ตวิ ธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ท่ ีใช้ใส่ในชีวิ ตประจาวันในงานอาชีพ
ต่างๆพร้อมเชิญเลื อกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ย่ า่ นใจกลางเมื องอันเป็ นที่ตงั้ ของ จัตุรสั แดม (Dam Square)
เขตย่านใจกลางเมื องที่นักท่องเที่ยวนิ ยมในการมาเดิ นเที่ยวชมเมื อง มีพระราชวังหลวงเดิ มตัง้ อยูใ่ จกลางจัตุรัส และ

ถนนแห่งความบัน เทิ งหลากหลายรู ป แบบกลางกรุ งอัมสเตอร์ดมั Red Light District หลังจากนั้ น น าท่านชม
การสาธิ ตการเจี ยระไนเพชร ที่มีช่ ื อเสี ยงของโลก อิ ส ระให้ทา่ นเลื อกซื้ อหรื อชมเพชร คุ ณภาพและราคาไม่แพง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
22.00 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดู ไ บ สหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 150
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ
07.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.30 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
กุมภาพันธ์
2561

28 ก.พ. – 6 มี.ค. 61

ราคา

เด็กอายุตา่ กว่า
12 ปี (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

39,900 37,900 10,000

อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
✓ ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่ นวีซา่ กลุม่ เชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 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
 คนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
2.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
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

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้นยื่นสถานฑูตฝรัง่ เศสระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นดั หมาย** )
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6เดื อน ก่อนวันหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตามควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 ซ.ม.x 4.5 ซ.ม. จานวน 2ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุ
ไม่เกิ น 6เดื อ นไม่ใช้ในการยื่ นวี ซ ่ามาก่อ น) ใบหู และคิ้ วจะต้อ งปรากฏบนภาพถ่าย ไม่ส วม
เครื่ องประดับใดๆ ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึ งศี รษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็ น
ใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน
3. สาเนาทะเบี ยนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ /สาเนาทะเบียน
สมรส/สาเนาสูติบตั ร (ในกรณี ท่ ีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี )พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4. หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดื อน
ในปัจจุบนั , วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดิ นทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดื อน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อ
ใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
6. กรณี ที่เป็ นนักเรี ยน นักศึ กษา จะต้องมีหนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึ กษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง)
เท่านั้น
7. รายการเดินบัญชี ยอ้ นหลัง 6 เดือน (Sstatement) (นับจากวันปัจจุบนั ) บัญชีออมทรัพย์ ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้า
ออกของเงิ นสม่ าเสมอและมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงิ นเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาเนา ปรับยอดอัพเดทล่าสุดไม่
เกิน 15 วันก่อนยื่ นวีซ่า **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน**
7.1 ผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พี่นอ้ ง ที่สามารถ
สื บความสัมพันธ์ได้ หรื อ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีตอ้ งใช้เพิ่มเติม คื อ Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคาร
เท่านั้น ระบุช่ ื อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จา่ ย) และระบุบชื่ อผูเ้ ดินทาง ต้องสะกดชื่ อ– นามสกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต เป็ นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยื่ นวีซา่
8. กรณี ท่ ีเด็ กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดิ นทางไปกับบิ ดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยิ นยอมเป็ น ที่บิดา,
มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดิ นทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อาเภอ หรื อสานักงานเขตต้นสังกัด โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอย่างถูกต้องและต้องไปเซ็นเอกสารในวันยื่ นวีซ่าด้วย
9. การบิ ดเบื อนข้อเท็ จจริ งประการใดก็ ตาม อาจจะถูกระงับมิ ให้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ ง

ชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนั ดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษั ทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
10. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานฑูตฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
11. เมื่ อท่านได้ชาระเงิ นมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ
ทางบริ ษัทฯจะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
12. เอกสารแปลต้องมีตราประทับจากศูนย์แปลที่ได้การรับรองจากสถานทูตเท่านัน้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เริ่มต้นฉบับละ 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

สิง่ ทีช่ ่วยในการดารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชาระค่าทีพ่ กั ล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่น (โปรดระบุ)

มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

สิง่ ทีช่ ่วยในการดารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชาระค่าทีพ่ กั ล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่น (โปรดระบุ)

**********************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

