เบลเยีย
่ ม ล ักเซมเบิรก
์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์

7 ว ัน 4 คืน

โดยสายการบินเอมิเรตส ์ (EK)

เที่ย วยุโรปกั บโปรแกรมสบายๆ ราคาเบาๆ บินสู่กรุงบร ัสเซลส(์ Brussels) เยือ นจ ต
ั ุร ัสกรองด์ปราซ
(Grand Place) จัตรุ ัสทีก
่ ล่าวขานว่าสวยทีส
่ ด
ุ ในยุโรป แวะทักทายน ้องเล็กของประเทศในกลุม
่ เบเนลักซ ์
ทีล
่ ักเซมเบิรก
์ (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม เทีย
่ วชมเมืองศูนย์กลางธุรกิจทีแ
่ ฟรงค์เฟิ ร์ต
(Frankfurt) ตะลึงกับความยิง่ ใหญ่และงดงามของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ล่องเรือ
เทีย
่ วอ ัมสเตอร์ด ัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ สัม ผัส ทั ศนียภาพอั นงดงามของทั ศนีย ภาพ
์ ท ้ๆทีห
กังหันลมโบราณและวิถช
ึ วี ต
ิ แบบชาวดัทชแ
่ มูบ
่ า้ นก ังห ันลม (Zaanse Schans)
กาหนดการเดินทาง

09 – 15, 23 – 29 ก ันยายน 2557
8 – 14, 15 - 21, 20 - 26, 22 - 28 ตุลาคม 2557
27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน, 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2557
4 - 10, 11 - 17, 18 - 24 พฤศจิกายน 2557
25 พฤศจิกายน – 1 ธ ันวาคม, 3-9 ธ ันวาคม 2557

วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ
22.30 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์ เตอร์ T
สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
***คณะเดินทางวันที่ 27 ต.ค. 2557 เป็ นต้ นไป คณะพร้ อมกันเวลา 22.00 น. และออก
เดินทางเวลา 01.05 น. และเดินทางถึงสนามบินดูไบเวลา 04.55 น.***
วันทีสองของการเดินทาง ดูไบ – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองปลาสต์ – เมเนเก้ นพีส
01.35 น.
ออกเดินทาง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385

04.40 น.
07.50 น.
13.15 น.

เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูก่ รุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยเที่ยวบิน EK 183
ถึง สนามบินบรั สเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง หรื อ
ปรับเป็ น 6 ชัว่ โมงในวันที่ 26 ต.ค. 2557) ***คณะเดินทางวันที่ 27 ต.ค. 2557 เป็ นต้ นไป
เดินทางถึงสนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม เวลา 12.30 น.***นําท่านผ่านพิธีตรวจ
คนเข้ าเมืองและศุลกากร นําท่านเดินทางสูก่ รุง บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศ
เบลเยียม สถานที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่องค์การสนธิสญ
ั ญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรื อนาโต้
จากนัน้ นํ า ท่ า นชมและถ่ า ยรู ป เป็ นที่ ร ะลึก กับ อนุ ส รณ์ อ ะโตเมี่ ย ม (Atomium) ซึ่ง เป็ น
สัญลักษณ์ ในการจัดงานแสดงสินค้ าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้ างขึ ้นโดยจําลอง
โลหะในลักษณะใสเหมือนคริ สตัล โดยขนาดใหญ่ กว่าโมเลกุลของจริ งถึง 165 พันล้ านเท่า
จากนันเข้
้ าสูจ่ ตั รุ ัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ ปลาสต์ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกัน
ว่าสวยที่สดุ แห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตรุ ัส นําชม
และถ่ายรู ปกับเมเนเก้ นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็ นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืน
แอ่นตัวปั สสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้ างประวัตศิ าสตร์ และตํานานพื ้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึง่ มีการ
เล่าขานกันมาหลากหลายตํานาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติด
ไฟ จึงปั สสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ ได้ ชาวเมืองจึงทํารู ปแกะสลักนี ้ เพื่อระลึกถึง
ความกล้ าหาญ
คํ่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้ าสูท่ ี่พกั RAMADA BRUSSELS HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – แฟรงค์ เฟิ ร์ ต
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
นครรัฐที่มีพื ้นที่ขนาดเล็กที่สดุ
แห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ชม
สะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสําริ ดของแกรนด์ดชั เชส ชาร์ ล็อตต์ ศาลา
ว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อม
ปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรื อนตังเรี
้ ยงรายอยูใ่ นแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําเดินทางโดยรถโค้ ชสู่ นครแฟรงค์ เฟิ ร์ ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่
สําคัญของเยอรมนี ผ่ านชมสถานีรถไฟแฟรงค์ เฟิ ร์ ต ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นสถานีรถไฟต้ นแบบของ
หัวลําโพงประเทศไทย ครัง้ เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5
คํ่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้ าสูท่ ี่พกั NH RHEIN MAIN HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันที่ส่ ขี องการเดินทาง
แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

อาหารจีน

ระยะทาง 213 กม.
ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชม.

อาหารจีน
ระยะทาง 227 กม.
ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.30 ชม.
อาหารจีน

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

นําชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็ นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้ านข้ า งก็ คือ THE
ROMER หรื อ Frankfurt City Hall หรื อศาลาว่าการเมือง ซึง่ อยูท่ างด้ านตะวันตกเฉียงเหนือของ
จัตรุ ัส เชิญเดินเล่น ย่ านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้ าที่ทนั สมัยและร้ านค้ ามากมายให้ ท่านได้
เลือกซื ้อสินค้ าแฟชัน่ นําสมัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริ มแม่นํ ้าไรน์ และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ
4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้ า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทังยั
้ งเป็ นแหล่งผลิต
นํ ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นําเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรื องอํานาจ
เข้ าชมมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ่ มก่อสร้ างมาตังแต่
้ ปี 1248 แต่มีปัญหา
ให้ ต้องหยุดพักการก่อสร้ างไปบ้ าง จึงต้ องใช้ เวลากว่าหกร้ อยปี จึงสร้ างเสร็ จสมบูรณ์ และ สร้ าง
เสร็ จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็ นศาสนสถานของคริ สต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็ นวิหาร
ที่ใหญ่และสูงที่สดุ ในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบโกธิก เป็ นหอคอยแฝดสูง 157
เมตร กว้ าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้ างเพื่ออุทิศให้ นกั บุญปี เตอร์ และพระแม่มารี อิสระตาม
อัธยาศัยสําหรับการเลือกซือ้ สินค้ า ในย่ านเมืองเก่ าบริ เวณถนน Hohestrasse ถนนช้ อป
ปิ ง้ ที่ขึ ้นชื่อของเมือง เช่น สินค้ าตราตุ๊กตาคู,่ นํ ้าหอมออดิโคโลญ 4711 เป็ นต้ น
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

นําคณะเข้ าสูท่ ี่พกั RAMADA HUERTH HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่ห้าของการเดินทาง
โคโลญ – Outlet – อัมสเตอดัม – ล่ องเรือหลังคากระจก
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ Roermond McArthurGlen Designer Outlet ให้ เวลาท่านได้ อิสระ
ช้ อปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON,
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY,
DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่รบกวนการช๊ อปปิ ง้
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่กรุ งอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์ แลนด์ ชมเมือง
อัมสเตอร์ ดมั โดยการล่ องเรือหลังคากระจก ลัดเลี ้ยวเข้ าตามลําคลอง สัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่
รวมทังสภาพบ้
้
านเรื อนเก่าแก่อนั งดงามสืบทอดมาตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของ
บ้ านเรื อนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นําเข้ าชมสถานที่เจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง ฝี มือ
ระดับเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โคอินอร์ ” ของสมเด็จพระราชินีแห่ง
อังกฤษ
คํ่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้ าสูท่ ี่พกั PARK PLAZA SCHIPHOL HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
อัมสเตอดัม – หมู่บ้านกังหันลม – จัตุรัสดัมสแควร์ – สนามบิน

อาหารจีน
ระยะทาง 190 กม.
ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

อาหารพื ้นเมือง
(ขาหมูเยอรมัน)

ระยะทาง 94 กม.
ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

ระยะทาง 177 กม.
ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

อาหารจีน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําเดินทางโดยรถโค้ ชสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ป
เป็ นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการ
ผลิตรองเท้ าไม้ ของชาวดัตช์ที่ใช้ ใส่ในชีวิตประจําวันในงานอาชีพต่างๆพร้ อมเชิญเลือกซื ้อสินค้ า
ของที่ระลึก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารพื ้นเมือง
บ่ าย
จากนัน้ นํ า ท่า นกลับ มาเดิ น เที่ ย วชมและเลือ กซื อ้ สิ น ค้ า ที่ บ ริ เ วณจั ตุ รัส ดั ม สแควร์ (Dam
Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์ สงครามเพื่อรํ าลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ ต เคยใช้ เป็ นพระราชวังหลวงในช่วงที่
จักรพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรื องอํานาจ
18.00 น.
นําคณะเดินทางสู่ สนามบินสคิปโพล เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund)
และ มีเวลาในการเลือกซื ้อสินค้ าในร้ านค้ าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
21.40 น.
ออกเดินทางกลับสูด่ ไู บ โดยเที่ยวบินที่ EK 150 ***คณะเดินทางวันที่ 22 ต.ค. 2557 เป็ น
ต้ นไป ออกเดินทางเวลา 22.00 น. และเดินทางถึงสนามบินดูไบเวลา 07.30 น.***
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
ดูไบ 06.15 น.
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลีย่ นเครื่ อง
09.40 น.
ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
19.15 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้ วยความสวัสดิภาพ ***คณะเดินทางวันที่ 20 ต.ค. 2557 เป็ นต้ น
ไป เดินทางถึงกรุ งเทพเวลา 18.40 น.***
(ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ และ โปรแกรมอาจมีการสลับตามความเหมาะสม)
กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทัง้ 5 ข้ อ
หมายเหตุ

1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่ กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ า ของไทยไม่อนุญาต
ให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมืองรวมทังในกรณี
้
ทที่ า่ นจะใช้ หนังสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีนํ ้าเงิน) เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออก
นอกประเทศใดประเทศหนึง่
2. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริ ษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
5. กรณีท่ คี ณะไม่ ครบจํานวน 15 ท่ าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้
ท่ านทราบล่ วงหน้ า 14 วันก่ อนการเดินทาง
ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้

้ น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้ ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษ ัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ
และเหตุสด
ุ วิสยต่
ความปลอดภ ัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็นสาค ัญ

โปรแกรม : เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์ แลนด์
7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กําหนดการเดินทาง
9 – 15, 23 – 29 กันยายน 2557
8 – 14, 15 - 21, 20 - 26, 22 - 28 ตุลาคม 2557
27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน, 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2557
4 - 10, 11 - 17, 18 - 24 พฤศจิกายน 2557
25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม, 3-9 ธันวาคม 2557
อัตราค่ าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

49,900.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้ อง

49,900.-

พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

8,500.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

49,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)

49,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริ มเตียง)
ในกรณีไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน ลดท่ านละ

25,000.-

ในกรณีทีมีวีซ่าแล้ วหรือดําเนินการยื่นวีซ่าเอง
2,500.ชัน้ ธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
72,500.(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อที่น่ ัง confirm เท่ านัน้ )
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุต่าํ กว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **

1.
2.
3.
4.

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่ อ่ จะต้ องไม่เกิน
จํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที)่
- กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึ ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ
- ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
8. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศเชงเก้ น
10. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํ ้าหนักเกินจากทางสาย
การบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อ
ของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
3. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
5. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ จากเมืองไทย (แล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์ ซึ่งโดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่ อคน ต่ อวัน)
6. ค่ าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่ านจะต้ องดูแลกระเป๋าและทรัพย์ สินด้ วยตัวท่ านเอง
เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข้ าบัญชี ที่น่ ังจะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่ านัน้
2. ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรียมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
4. หากท่ านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ทา่ นติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้น
5. การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซา่ ไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
ค่ ณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
6. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมตั ิวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเหต

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. ทางสถานทูตมีการแจ้ งเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซ่า ดังนัน้ ควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจ้ งเงื่อนไข
มา หากท่ านเตรียมเอกสารไม่ ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้ ไม่ สามารถยื่นวีซ่าได้ หรือถูกปฏิเสธการอนุมตั ิวีซ่า
ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่ คืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด
2. การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มสี ่ วนเกี่ยวข้ องใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ นีบ้ ริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริการอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ เู ดินทางเท่ านัน้ อัตราค่ าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็ นผู้เรียกเก็บ หากท่ าน
โดนปฏิเสธการขออนุมตั ิวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนอัตราค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่ แจ้ งสาเหตุการ
ปฏิเสธวีซ่า
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1. ทางบริ ษัทได้ สาํ รองที่นงั่ พร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้ วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ทา่ นไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ
ค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นํ ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย
และอํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

แจ้ งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (30 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริ ษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทําการเลือ่ นการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่
ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ

7. กรณีย่ นื วีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัตวิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว ทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่นวีซา่ / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋
เครื่ องบินแล้ ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
8. กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่ อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด
9. กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แต่ กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุม่ โดนปฏิเสธ วีซา่ หรื อไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้ จา่ ยจริ งที่เกิดขึ ้นแล้ วกับท่านเป็ นกรณีไป
10. กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทางบริ ษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คนื ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด

1.

2.
3.
4.

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,
ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักอาจจะไม่ติดกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว
แต่ อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพับ
เสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ ีอณ
ุ หภูมิตาํ่
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่
ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น (เยอรมนี)
*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูต ***
ใช้ เวลาทําการอนุ มตั ิวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 7 วันทําการ
เอกสารกรุ ณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้ น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสําหรับประทับวีซา่ อย่างน้ อย 2 หน้ า อายุการใช้ งานเหลือไม่น้อย
กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สําหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยื่น วีซา่ ด้ วย เพื่อความ
สะดวกในการพิจารณาวีซา่ ของท่าน)
2. รูปถ่ าย รูปถ่ายสีหน้ าตรงขนาด 2 x 2 นิว้ ใบหน้ า 80 เปอร์ เซ็นต์ จํานวน 2 ใบ เป็ น
รูปที่ถ่ายจากร้ านถ่ายรูปเท่านัน้ ห้ ามสวมแว่ นตาหรือเครื่องประดับ , ต้ องไม่ เป็ น
รูปสติ๊กเกอร์ รูปตามตัวอย่ าง
3. สําเนาทะเบียนบ้ าน/บัตรประชาชน/ หรือ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ าเคย
เปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสําเนา ย้ อนหลัง 6

5.

6
-

-

-

7

เดือน ปรับยอดเงินเป็ นปั จจุบนั ก่อนถ่ายสําเนา (ก่อนยื่นวีซา่ อาจจะขอให้ ทา่ นปรับอัพเดทอีกครัง้ ) *** ไม่ รับพิจารณาบัญชี
กระแสรายวัน ***
4.2 หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสําเนาหน้ าแรกที่มีชื่อเจ้ าของบัญชีของเล่มเก่าที่ตอ่ พร้ อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
4.3 หากต้ องรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ บุคคลอื่นในคณะ ต้ องทําเป็ นหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุ
ชื่อเจ้ าของบัญชี และบุคคลที่เจ้ าของบัญชีออกค่าใช้ จ่ายให้ โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ
หลักฐานการทํางาน(ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบันเท่ านัน้ )
5.1
กรณีเป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางานและช่วงเวลาที่
อนุมตั ิให้ ลาหยุด ระบุว่าเดินทางไป Europe เท่ านัน้ ไม่ ต้องระบุช่ ือประเทศและต้ องมีอายุ 1 เดือนก่ อนยื่นวีซ่า
5.2
กรณีเจ้ าของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการค้ าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มชี ื่อของผู้เดินทางเป็ นกรรมการ
หรื อหุ้นส่วน พร้ อมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน)
5.3
กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้ หนังสือรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่
เท่านัน้ (สถานทูตไม่ รับเอกสารที่เป็ นบัตรนักเรียน ไม่ ว่าเป็ นช่ วงปิ ดเทอมและต้ องมีอายุ 1 เดือนก่ อนยื่นวี
ซ่ า)
5.4 กรณีท่ เี กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรข้ าราชการบํานาญมาด้ วย
กรณีท่ เี ด็กอายุต่าํ กว่ า 20 ปี ขอสําเนาสูติบตั ร
หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้ องมีใบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะต้ องคัดจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้ จ่ายพร้ อมแจ้ งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นโดยคัดฉบับ
จริ งจากอําเภอต้ นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้ มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้ วย พร้ อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้ วย
หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้ องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้ องคัดจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้ จ่ายพร้ อมแจ้ งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นโดยคัดฉบับจริ งจาก
อําเภอต้ นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้ มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้ วย พร้ อมทังแนบ
้
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้ วย
หากเด็กไม่ ได้ เดินทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้ องคัดจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้ จ่ายพร้ อมแจ้ งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นโดยคัดฉบับจริ งจากอําเภอต้ นสังกัด
เป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้ มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้ วย พร้ อมทังแนบสถานะทางการ
้
งานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้ วย
กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่ าร้ าง จะต้ องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู้ดแู ลบุตร
พร้ อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณีสมรสแล้ ว สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบหย่า หรื อ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคสู่ มรสเสียชีวิต)
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิ่มเติม

