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TULIP FESTIVAL 2018
ฝรั่งเศส เบลเยี ยม เนเธอร์แลนด์
ปารีส หอไอเฟล ถนนชองเชลิเซ แกลลอเรียลาฟาเยตต์

La Vallee Village Outlet ล่องเรือบาโตมุช
บรูจจ์ บรัสเซลล์ เทศกาลทิวลิป สวนดอกไม้ เคอเคนฮอฟ

วันที่หนึ่ ง กรุงเทพ
17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 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 เที่ยวบิ นที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
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วันที่สอง ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิ เช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช
00.50 น. เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลี่ยน
เครื่ อง
03.20 น. เดินทางสู ่ เมื องปารี ส ประเทศฝรัง่ เศส โดยสายการบินเอมิ เรตส์
เที่ยวบินที่ EK 71 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
08.00 น. เดินทางถึง เมื องปารี ส ประเทศฝรัง่ เศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมื องและสัมภาระแล้ว นาท่า นเดินทางสู ่ มหานครปารี ส (Paris) เมื อ ง
หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มมี นต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน
10 ของโลก ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปั จจุ บนั กรุ งปารีสเป็ น
หนึ่ งในศู นย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลา้ สมัย แห่งหนึ่ งของโลก
ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่ อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์
และศิลปะ ทาให้กรุ งปารีสเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก
นาถ่ายรู ปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท่ โี ดดเด่นสู ง
ตระหง่านคูน่ ครปารีสด้วยความสู งถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่บริ เวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ นาท่านถ่ายรู ป
ประตูชยั ชมทิวทัศน์ของร้านค้าบู ติคชัน้ นาระดับโลก ที่ตงั้
เรียงรายอยูบ่ นถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดาเนิ น
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านถ่ายรู ป
หน้า พิ พิธ ภัณ ฑ์ลูฟร์ พิ พิ ธ ภัณฑ์ท างศิ ลปะที่มีช่ ื อเสีย ง
ที่สุ ด เก่า แก่ท่ ีสุ ด และใหญ่ท่ ีสุ ด แห่ง หนึ่ งของโลก ตัว
อาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็นสถานที่
ที่จ ัด แสดงและเก็บ รั ก ษาผลงานทางศิ ล ปะที่ท รงคุ ณ ค่ า
ระดับโลกเป็นจานวนมาก อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชัน่
ราคาถู ก ใน ร้า นค้า ปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ
เช่น เครื่ องสาอาง น้าหอม นาฬิกาหรื อกระเป๋ า หลังจาก
นั้นนาท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารีส ชม
ความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิ คของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้า เป็ นอีกหนึ่ งประสบการณ์ท่ นี ่า
ประทับใจ โดยเรื อจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800ปี เป็ นมหาวิหาร
สถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู ห่ น้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหล มบนหลังคาวิหารสู งจาก
ระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็ นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16กับพระนางมารี อังตัวเนตต์
และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ่ท่ พี กั  ณ Mercure Paris Roissy Charles-De-Gaulle
หรื อเทียบเท่า
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วันสาม La Vallee Village Outlet - แกลลอเรียลาฟาแยตต์
เช้า

คา่

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่าน
เดินทางสู ่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้ งที่รวม
ร้า นค้า แบรนด์เ นมดัง มากมายกว่า 70 ร้า น สัม ผัส
ประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชัน้ 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 (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง)
นาท่านสู ่ แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุ งปารีส เปิ ดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คน
ปารีสชอบเดินช้อปปิ้ งกันมากที่สุด มีแฟชัน่ โชว์ให้ชมฟรีทุกๆสัปดาห์ แถมมีรา้ นอาหารแบบบริ การตนเองกับทิวทัศน์ท่ ี
สวยงามบนชัน้ 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสิ นค้านี้มสี ิ นค้าหลายหลากยี่หอ้ และมี
สิ่ ง ข อ ง ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ไ ว้ ล ่ อ ต า ล่ อ ใ จ นั ก ช้ อ ป ปิ้ ง แ บ ร น ด์ ด ั ง ๆ ใ ห้ เ ลื อ ก ส ร ร ไ ด้ อ ย่ า ง ค ร บ ค รั น เ ช่ น
Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นต้น
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่า นเข้า สู ่ท่ พี กั  ณ Mercure Paris Rojssy Charles-De-Gaulle
หรื อเทียบเท่า
เมื อ งบรูจ จ์ – ศาลาว่ า การเมื อ ง – หอประชุ ม สงฆ์ – กรุ ง
บรัสเซลส์ – อะตอมเมียม - จัตุรสั กรองปลาซ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดิน
ทางเข้าสู ่ เมื องบรูจจ์ (Bruges) เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็ นเมือง
มรดกโลกของยู เนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยี่ยมที่ได้รับ
การบันทึกว่าเป็ นเมืองที่สวยงามมาก ที่ทางตอนเหนื อของเมืองมี
ลาน้าที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ทาให้บรู ชเป็ นที่รูจ้ กั กันในชื่อ
“เวนิ ส แห่งยุ โรปเหนื อ ” หลัง จากนั้ น น าท่า นเดินชมย่า นเมื อ ง
เก่าบรู จจ์ ที่เต็มไปด้วยสีสนั แห่งความเป็ นยุ โรป ชมบ้านหลังคา
ทรงจั่วและ สนามหญ้าอันเขียวขจีบรรยากาศที่ทา่ นสามารถพบ
เห็นได้ท่วั เมือง นาท่านชมป้อมปราการสมัยยุ คศตวรรษที่ 13 ชม ศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิ ค และ
หอประชุมสงฆ์ (Cloth Hall) ซึ่งมีหอระฆังสู งถึง 300 ฟุต (88 เมตร) นาท่านชมโบสถ์พระโลหิ ตศักดิ์ สิทธิ์
(Basilica of the Holy Blood)ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุข้ ึนทุกปีในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู ส่ รวงสวรรค์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Multiplus Travel Co.,Ltd. TAT License 11/06305
2/72 Autumn Residence Phetkasem 114, Phetkasem Rd., Nong Kang Plu,
Nongkhaem, Bangkok 10160 Tel : 02-810-7103-5, 02-420-9487, Fax : 02-420-9488
E-mail: booking@multiplustravel.com // www.multiplustravel.com

หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ เบลเยี่ยม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ง อาคารบ้า นเรื อ นได้รั บ การอนุ รั ก ษ์ ไ ว้จ ากรั ฐ บาล น าท่า นไปถ่า ยรู ปกับ อะตอมเมี ย ม (ATOMIUM)
หลังจากที่ปิดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 27.5 ล้านยูโร ก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกหนแห่ง ถือเป็ นสัญลักษณ์ท่ ี
สาคัญแห่งหนึ่ ง ที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุ งบรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลูกเหล็ก
กลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึ่งเปรียบเสมือนอะตอม จานวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยี่ยม หลังจากนั้นนาท่านสู ่ จัตุรสั
กรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่ งของยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก หรื อ
แม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิ ดาของกษัตริ ยฟ์ ิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮู โก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สอง
นักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง นาท่า นไปชม รู ปปั้ นแมนเนเก้นพิ ส รู ปปั้ นเจ้าหนู นอ้ ยที่โด่งดัง อิสระให้ทา่ นเดินเล่นชม
เมืองหรื อเลือกซื้อสิ นค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีรา้ น
ขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปั กลูกไม้ หรื อลิ้มลองวาฟเฟิลของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Brussels Hotel หรื อเทียบเท่า
วันที่หา้ เมืองเดอะเฮก – เมืองลิเซ่ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - เมืองอัมสเตอร์ดมั
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชม เมื องเดอะเฮก (The Hague) ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของรัฐบาล
ดัตช์ , อาคารรัฐสภา , ศาลฎีกา และ สภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็ นเมืองที่ประทับของพระราชินี แห่งเนเธอร์แลนด์
นอกจากนี้ยงั เป็ นที่ตงั้ ของอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารและการพิมพ์ เป็ นที่ตงั้ ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาล
โลก) หรื อ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace)
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทาง
สู ่ เมื อ งลิ เ ซ่ น าท่า นชม สวนดอกไม้เ คอเคนฮอฟ
(Keukenhof) ตัง้ อยูท่ ่ ชี านเมืองลิซเซ่ซ่ ึงเป็ นแหล่งปลูกทิว
ลิ ป ที่ ใหญ่ แ ละส าคัญ ยิ่ งของฮอลแลนด์ เดิ ม เป็ น
สวนสาธารณะ มาก่อน ต่อมาสมาคมผู ส้ ง่ เสริ มการปลู ก
ดอกไม้ป ระเภทไม้หัว แห่ง เมื อ งลิ ซ เซ่ ได้ใ ช้ส วนแห่ง นี้
ส่ ง เสริ มการปลู ก ไม้หั ว พัน ธุ ์ ใ หม่ ๆ โดยแบ่ง ที่ ให้ก ับ
บริ ษัทผูผ้ ลิตไม้หวั เป็นผูป้ ลูกและเข้าบารุ งรักษา ซึ่งก็ทาให้
เกิดพันธุ ์ใหม่ๆ ขึ้นทุ กปี ผู ซ้ ้ ื อทิว ลิป จากทั่วโลกจะมาชม
และคัดเลือกทิวลิปที่ตอ้ งการจากแปลงสาธิต ในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้ นับเป็นสวนที่มชี ่ ือเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก ด้วยทิว
ลิปที่มมี ากกว่า7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทัง้ ไม้หวั อื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรื อนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบาน
สะพรั่งอยูด่ ูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้นอ้ ยใหญ่มที างเดินร่มรื่ น บางตอนก็
มีง านประติม ากรรมประดับสวนอยู เ่ ป็ นระยะ มีส ระน้ าและน้ าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจ กรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้
มากมายมีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ รวมทัง้ คอฟฟี่ชอ็ ปและร้านขายอาหาร เปิ ดให้เข้าชม
ประมาณกลางเดื อนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุ ก ปี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อ สู ่เมื อง
อัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้าอัมสเทล (Amstel) ซึ่งได้ช่ ือว่ามี
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ลาคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี้เริ่ มก่อตัง้ ประมาณคริ สตศตวรรษที่ 12 ปั จจุ บนั เป็ นเมืองที่
ใหญ่ท่ สี ุ ดของเนเธอร์แลนด์
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Bedbank Apollo Hotel หรื อเทียบเท่า
วันหก ล่องเรือหลังคากระจก – สาธิตการเจียระไนเพชร –จัตุรสั แดม –
หมู่บา้ นกังหันลมซานส์สคันส์ – สนามบิน
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่าน
ล่องเรือหลังคากระจก เรื อจะล่องไปตามลาคลองของเมือง ที่จะให้
ท่านได้เห็นบ้านเรื อนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17 มี
เอกลักษณ์พิเศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มตี ะขออยู ช่ นั้ บนสุ ดของ
อาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน เรื อนแพที่อยูร่ ิ มคลองที่มอี ยูม่ าก
ถึง 2,500 หลัง หลังจากนั้น น าท่านชมการสาธิ ตการเจี ยระไน
เพชร ที่มีช่ ื อเสีย งของโลก อิ ส ระให้ท ่า นเลื อ กซื้ อหรื อ ชมเพชร
คุ ณภาพและราคาไม่แพง จากนั้นนาท่านเข้าสู ่ยา่ นใจกลางเมื องอันเป็ นที่ตงั้ ของ จัตุรสั แดม (Dam Square) เขต
ย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิ ยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตัง้ อยูใ่ จกลางจัตุรัส และถนน
แห่ ง ความบัน เทิ ง หลากหลายรู ปแบบกลางกรุ ง
อัมสเตอร์ดมั Red Light District
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน า
ท่ า นเดิ น ทางสู ่ ห มู่ บ ้า นวัฒ นธรรมฮอลแลนด์
ซานส์สคัน ส์ (Zaanse Schans) หมู ่บ า้ นอนุ รั ก ษ์
กังหันลมเก่าแก่ ที่ตงั้ อยูท่ างตอนเหนื อของประเทศ โดย
หมู ่ บ ้า นแห่ ง นี้ ถื อ ว่ า เป็ นสถานที่ ที่ เก็ บ รวบรวม
ประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็ นอย่างดี ซึ่งจะได้
พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู บ่ า้ นที่สร้างขึ้น
สไตล์บ า้ นไม้แบบฮอลแลนด์ สัม ผัส บรรยากาศแบบ
ชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้า ทุง่ หญ้า และการปศุสตั ว์ ให้ทา่ นได้ถา่ ยภาพเป็นที่ระลึกกับกังหันลม จัดเป็ น
หนึ่ งสัญลักษณ์สาคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกังหันของประเทศนี้ได้มกี ารใช้ประโยชน์เป็ นอย่างยิ่งโดยเฉพาะใน
ด้านการผันน้า วิดน้า ระบายน้าเพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากนั้นชมการสาธิตวิธกี ารผลิต
รองเท้าไม้ของชาวดัตช์ท่ ใี ช้ใส่ในชีวิตประจาวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก
22.00 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดู ไ บ สหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ย วบิ น ที่ EK 150
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)

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

Multiplus Travel Co.,Ltd. TAT License 11/06305
2/72 Autumn Residence Phetkasem 114, Phetkasem Rd., Nong Kang Plu,
Nongkhaem, Bangkok 10160 Tel : 02-810-7103-5, 02-420-9487, Fax : 02-420-9488
E-mail: booking@multiplustravel.com // www.multiplustravel.com

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************

ราคา

กาหนดการเดินทาง
20-26 มี.ค. 2561
มีนาคม 2561

22 – 28 / 28 มี.ค. – 3 เม.ย. /
30 มี.ค. – 5 เม.ย. 2561
4 – 10 / 20 – 26 / 26 เม.ย. – 2 พ.ค. 61 /
27 เม.ย. – 3 พ.ค. 61

เมษายน 2561
10 – 16 / 11 – 17 / 12 – 18
พฤษภาคม 2561

3 – 9 / 5 – 11 พ.ค. 61

42,900
39,900
40,900
49,900
40,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซา่ กลุม่ เชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
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ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่ม ในห้องพัก 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) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 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 ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

เอกสารในการขอยื่ นวี ซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมื อ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่
ในกลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
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2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่ ) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) รู ป
ถ่ายต้องเห็นใบหู และ เปิ ดหน้าผาก ให้เห็นคิ้ว ชัดเจนเท่านั้น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์(สายตา) และเครื่ องประดับทุกชนิ ด
ในรู ปถ่าย
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุ ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุ บนั , วันเดือนปี ท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณีท่ เี ป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุ ประสงค์หรื อ
ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. สาเนาสมุดบัญชี เงิ นฝาก ประจาหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดื อน (นับจากวันปั จจุ บนั ) ควรเลือกเล่มที่มกี าร
เข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุม
กับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่ อกลับสู ่ภูมิลาเนา **สถานฑูตไม่รบั
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็ นผู ร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6
แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของ
ท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีท่ เี ป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณีท่ เี ด็กอายุ ต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา และบุ ตรจะต้อ งไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ ม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่ง เจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทู ตเพื่อให้อยู ใ่ นดุ ลพินิจของ
สถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัท
13. การยื่นวีซา่ นั้น ผู เ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น และชาระค่าวีซา่ 3,500 ถึง
สามารถ ดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่นวีซา่ ได้

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