บรัสเซล จัตุรสั กรองปลาซ แฟรงค์เฟิ ร์ต มหาวิหารโคโลญจน์ แคว้นอัลซาส
กอลมาร์ สตราบูรก์ ลูเซิรน์ สะพานไม้ชาเปล แองเกลเบิรก์ ขึ้ นเขาทิตลิ ส
ช้อปปิ้ งจุใจที่ Designer Outlet Roermond

วันแรก
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
(ไทย)
22.00 น. พร้อ มกัน ณ สนามบิ น สุว รรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ-บรัสเซล-จัตุรสั กรองปลาซ-เมเนเก้นพิส-อาเค่น
(เบลเยี่ ยม-เยอรมัน)
01.05 น.ออกเดิ น ทางสู ่เ มื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ย วบิ นที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
05.00 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.20 น. เดินทางสู เ่ มืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ ยม โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 183
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
12.45 น. ถึง สนามบิ น เมื อ งบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ ย ม ผ่า นพิ ธีการตรวจคนเข้า เมื องเรี ยบร้อยแล้ว เดินทางสู ่กรุง
บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ เบลเยี่ยม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรื อนได้รับ
การอนุ รักษ์ไว้จากรัฐบาล นาท่านสู ่ จัตุรสั กรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่ งของยุ โรป
ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก หรื อแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริ ย ์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิค
เตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง นาท่านไปชม รู ปปั้ น แมนเนเก้นพิส รู ปปั้ นเจ้าหนู
น้อยที่โด่งดัง อิสระให้ทา่ นเดินเล่นชมเมืองหรื อเลือกซื้อสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า
172,000 ตันต่อปี และมีรา้ นขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปั กลูกไม้ หรื อลิ้มลองวาฟเฟิลของอร่อยที่หาชิมได้
ไม่ยาก
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู ท่ ่ พี กั  ณ Leonardo Hotel Aachen หรื อเทียบเท่า
วันที่สาม Designer Outlet Roermond-โคโลญจน์-มหาวิหารโคโลญจน์
(เยอรมัน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ท่านเดินทางสู ่ DESIGNER OUTLET ROERMOND ให้เวลาท่าน
ได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN KLEIN ,
DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอื่นๆอีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกและต่อเนื่ องในการช้อปปิ้ ง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็ นหนึ่ งในเมืองที่เก่าแก่ท่ สี ุ ดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซ่ ึง
ถู กสร้างโดยชาวโรมัน และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ส่ ขี องประเทศเยอรมนี นาท่านชมเมืองโคโลญจน์ ถ่ายรู ปด้านหน้า
มหาวิ หารโคโลญจน์ หรื อ เคิ ล น์ โดม เป็ น โบสถ์ศ าสนาคริ ส ต์นิก ายโรมัน คาทอลิก ที่มีช่ ื อเสียงที่สุ ดแห่ง เมื อง
โคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี โดยเริ่ มก่อสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1248 และสิ้นสุ ดลงที่ปี ค.ศ. 1880
เพื่ออุทิศให้แก่นักบุ ญปี เตอร์และพระแม่มารี และมีโกศทองของกษัตริ ยท์ งั้ สามถู กเก็บไว้ในตัววิหารด้วย นอกจากนี้ยงั
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993 อีกด้วย
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Mercure Hotel Koeln West หรื อเทียบเท่า
วันที่สี่
แฟรงก์เฟริต-จัตุรสั โรเมอร์-ไฮเดลเบิรก์ -ย่านเขตเมืองเก่า-เมืองสตราสบูรก์
(เยอรมัน-ฝรัง่ เศส)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาเดินทางสู เ่ มืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt) ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้าไมล์
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปั จจุบนั แฟรงก์เฟิร์ตเป็ นศู นย์กลางทางการเงินของยุโรปที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 2 รองจากลอนดอน หลังจากนั้นนาเที่ยว ชมจัตุรสั โรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ท่ สี ุ ดในเมือง
ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรื อ Frankfurt City Hall หรื อศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยูท่ างด้านตะวันตกเฉียงเหนื อของ
จัตุรัสโรเมอร์ อิสระให้ทา่ นได้ชอ็ ปปิ้ งสินค้าย่านใจกลางเมือง
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองไฮเดลเบิรก์ เมืองเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลาง
ที่ตงั้ อยูท่ างตอนใต้ของเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ผ่านชม ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ปราสาทหลังใหญ่ท่ ดี ูโอ่อา่ น่าเกรงขามตัง้ เด่น
เป็นสง่าอยูบ่ นเนิ นเขาสู ง ทาหน้าที่เสมือนป้อมปราการผูป้ กป้องชาวเมืองให้อยูร่ อดปลอดภัย นาท่านเที่ยวชม ตัวเมือง
เก่ า ไฮเดลเบิ ร ก์ ริ ม ฝั่ง แม่น้ า เนคคาร์ ท่ ีไ หลผ่า นตัว เมื อ งอีก ด้ว ย จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางสู ่ เมื อ งสตราสบูร ก์

(Strasbourg) เมืองมรดกโลกด้านมนุ ษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace)
แห่งฝรั่งเศส เป็ นเมืองที่เรียกได้วา่ มี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่ องจากผลัดกันอยู ภ่ ายใต้การปกครอง
ของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ 7 Hotel & Fitness Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่หา้
จัตุรสั เกลแบร์-มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ -กอลมาร์-เมืองเก่ากอลมาร์
(ฝรัง่ เศส)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ภัตตาคาร นาท่านเที่ยวชม เมื องสตราสบูรก์ เป็ นเมื องใหญ่ท่ มี ี
สถาปั ตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปั จจุบนั ได้ช่ ืน ชม นาท่านชม จัตุรสั เกลแบร์ จัตุรัส
ที่มขี นาดที่ใหญ่ท่ สี ุ ดซึ่งตัง้ อยู บ่ ริ เวณใจกลางของเมืองสตราสบู ร์ก โดยภายในจัตุรัสยังเป็ นที่ตงั้ ของ รู ปปั้ นช็อง แบ๊บ
ติสต์ เกลแบร์ ผู ท้ ่ มี บี ทบาทสาคัญในเรื่ องสงครามการปฏิวตั ิของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนั้นในบริ เวณใกล้เคียงยังมี
สิ้นค้าแบรนเนอมอีกมากมายให้ทา่ นได้เลือกซื้อกัน นาท่านถ่ายรู ปและเข้าชม มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ มหาวิหาร
ประจาเมืองสตราสบูร์ก คริ สตจักรนิ กายโรมันคาทอลิก มีความสู งอยูท่ ่ ี 142 เมตร ซึ่งถูกสร้า งขึ้นระหว่างปี 1176 ถึง
1439 ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ท่ สี ู งที่สุดในประเทศฝรั่งเศส
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่ เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศู นย์กลางการท่องเที่ยว
อันดับสองของแคว้นอัลซาซ (ALSACE) เป็นเมืองที่ยงั คงความงดงามของสถาปั ตยกรรมไว้ได้อย่างมาก นาท่านชมเขต
เมืองเก่ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มสี ถาปั ตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตัง้ อยู ่ ซึ่งบางหลังเป็ น
อาคารสไตล์เรอเนซองส์อนั งดงาม เป็ นย่านที่มฉี ายาว่า “เวนิ สน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านที่ได้ช่ ือมาจากลักษณะ
ของบ้านเรื อนที่ตงั้ อยูบ่ นสองฝั่งคลอง ตัง้ อยูต่ ิดกับแม่น้าโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบา้ นไม้แบบเก่าแก่สไตล์
เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ 7 Hotel & Fitness Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่หก แองเกลเบิรก์ -ทิตลิส-ลูเซิรน์ -สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิน-สนามบิน
(ฝรัง่ เศส-สวิสฯ)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่เมืองแองเกิ ลเบิรก์ เพื่อนั่งกระเช้าหมุ นแห่งแรก
ของโลก สู ่ ยอดเขาทิทลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทัง้ ปี สูงถึง 10,000
ฟิต หรื อ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้หิมะจะไม่ละลายตลอดทัง้ ปี * นั่งกระเช้ายักษ์ท่ หี มุ นได้รอบทิศเครื่ องแรกของ
โลกที่ช่ ือว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึ่งเป็นอาคารใหญ่มที งั้ หมด 4 ชัน้ ชัน้ แรกมีทางเดิน
ออกไปเพื่อชม ถ้าน้าแข็ง (ICE GROTTO) ซึ่งเป็นถา้ ที่เกิดจากฝีมือมนุ ษย์ ภายในเป็นผนังน้าแข็งพร้อมมีคาอธิยายเป็ น
จุด ๆ ส่วนที่ชนั้ 2 เป็นภัตตาคาร และชัน้ 3 เป็ นร้านขายของ เช่น ร้านขาย นาฬิกา ร้านขายของที่ระลึก ส่วนชัน้ 4 ซึ่ง
เป็ นชัน้ บนสุ ด จะเป็ นชัน้ ที่ท า่ นสามารถเดินย่ าหิ มะออกไปยัง ลานกว้า งซึ่ งเป็ นจุ ดชมวิ ว บนยอดเขา อิ สระอาหาร
กลางวัน ท่านสามารถเลื อกรับประทานอาหารได้จากห้องอาหารบนยอดเขาทิ ตลิ ส ถึงเวลาอันสมควรนาท่าน
เดินทางสู ่เมื องลูเซิ รน์ อดีตหัวเมื องโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีป
ยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสู งเสียดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับ
กับป่ าไม้ท่ แี ทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วย ดงดอกไม้ป่าและทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่ นาท่านชมและแวะ
ถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชาเพล หรื อสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ท่ เี ก่าแก่ ที่สุดใน
โลก มีอายุ ห ลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมื องลู เซิร์ นเลยทีเดียว สะพานวิ หารนี้ เป็ นสะพานที่
แข็งแรงมากมุ งหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้ อมแปดเหลี่ยมกลางน้า จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียน
เรื่ องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุ บนั
สะพานไม้น้ ีถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบู รณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด นาท่านชมรูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิ น
เป็นอนุ สาวรียท์ ่ ตี งั้ อยูใ่ จกลางเมืองที่หวั ของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิ ตเซอร์แลนด์อยู ่ อนุ สาวรียร์ ู ป

สิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิส ฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการ
ต่อสู ป้ ้ องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16 ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู ส่ นามบินเมืองซูริค
21.55 น. ออกเดิน ทางสู ่ เมื อ งดูไบ สหรัฐ อาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ EK 86
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ 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 องดื่มบนเครื่ องบิน)
20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
อัตราค่าบริ การ
กาหนดการเดินทาง

ราคา

ราคาเด็ก
ไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยว

(อายุตา่ กว่า 12ปี )

พฤศจิกายน
2561
8ธันวาคม
2561

29 พ.ย. – 5 ธ.ค.
2561
4-10 ธันวาคม 2561

42,900 40,900 8,000
42,900 40,900 8,000

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้องโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุ ในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ ไี ม่สามารถเข้า
พักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า




ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซา่ กลุม่ เชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท / ค่าวีซา่ ท่านละ 3,500 บาท
พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชาระยอดส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้า หน้า ที่ ก่อ นออกบัตรโดยสารทุ ก ครั้ ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้ง เจ้า หน้า ที่ ทราบทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่
รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ 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 ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วี ซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

5.

6.

สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารที่มคี ุ ณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผู อ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอานาจในการให้ท่ 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 ดินทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ นวี ซ่าอาจจะมี การเปลี่ ยนแปลง
ได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่)
1. พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2. รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รู ป)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
โดยระบุตาแหน่งและอัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั ,วันเดือนปีท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรปหลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติ
หลังครบกาหนด
5. กรณีท่ เี ป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดื อน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
6. STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ าเสมอและมีจานวนไม่ต่ า
กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้
อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู ภ่ ูมิลาเนาสถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7. กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทางานของท่าน โดยระบุ
รายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีท่ เี ป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณีท่ เี ด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่
การอาเภอ หรื อสานักงานเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการ
อย่างถูกต้อง
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้วา่ ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษัทฯขอความร่ว มมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพทัง้ นี้บริ ษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัทฯ

12. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท ฯทางบริ ษัท
ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
13. การยื่นวีซา่ นั้น ผู เ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น และชาระค่าวีซา่ 3,500 ถึงสามารถ
ดาเนิ 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/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 วข้องใดๆทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

