BEST OF EUROPE
ฝรัง่ เศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
กรุ งเทพฯ–กรุ งปารีส (ฝรั่งเศส)
21.00น.
พร้ อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
วันที่สอง
ปารีส–พระราชวังแวร์ ซายส์ –เที่ยวชมเมือง–ถนนซองเอลิเซ่ ย์–ช้ อปปิ ้ ง
00.05 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 นาท่านเดินทางสูก่ รุงปารี สประเทศฝรั่งเศส
07.05น.
เดินทางถึงสนามบินชาร์ ลเดอโกล กรุงปารี สผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองพร้ อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ ชรอรับคณะ
พร้ อมบริ การน้ าดื่มและอาหารเช้ าแบบกล่ องด้ วยเมนู “ข้ าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์ ”นาท่านเดินทางสู่ เมือง
แวร์ ซายส์ (Versailles) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุ งปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการ
ปกครองในสมัยรัชกาลพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14เข้ าชม พระราชวังแวร์ ซายส์ (The Palace of Versaille)พระราชวังหลวงแห่ง
หนึ่งของประเทศฝรั่งเศสตังอยู
้ ่ที่เมืองแวร์ ซายส์ ซึ่งปั จจุบันเป็ นส่วนหนึ่งของมหานครปารี ส พระราชวังแวร์ ซายส์ เป็ น
พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ และที่ได้ ชื่อว่างดงามวิจิตรบรรจงที่สุดในยุโรปและนับเป็ นหนึ่งในเจ็ ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค

ปั จจุบนั ด้ วย ชมพระราชวังอันล ้าเลิศทางศิลปะของ เลอโวโมทร์ ทและเลอโน ที่ได้ ก่อสร้ างขึ ้นตามพระราชประสงค์ของ
พระเจ้ าหลุยส์ที่14 นาท่านชมพลับพลาที่ท้องพระโรง ห้ องพระบรรทมพระราชินี และห้ องต่างๆที่วิจิตรงดงามด้ วยภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง ศิลปวัตถุล ้าค่ารวมถึงเฟอร์ นิเจอร์ มากมายที่เป็ นต้ นแบบเฟอร์ นิเจอร์ หลุยส์ที่โด่งดังไปทัว่ โลกชมห้ อง
ประวัติศาสตร์ ห้ องกระจกฮอลล์ออฟมิเรอร์ ที่เยอรมนียอมลงนามในสนธิสญ
ั ญาสงบศึกเมื่อครัง้ สงครามโลกครัง้ ที่ 1

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเดิ น ทางสู่แ หล่ง ช้ อปปิ ้ ง จากนัน้ อิ ส ระให้ ท่ า นช้ อปปิ ้ง สิ น ค้ า อาทิ น า้ หอม, เสื อ้ ผ้ า , กระเป๋ า, รองเท้ า ,
เครื่ องสาอางค์และอื่นๆ ณ ร้ านDutyFree Shopที่มีสว่ นลดพิเศษให้ เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านันก่
้ อนที่จะมีเวลาให้ ท่าน
ได้ ช้อปปิ ง้ เป็ นการส่งท้ ายในGaleries Lafayette Department Store ห้ างสรรพสินค้ าชื่อดังของกรุงปารี ส
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรื อเทียบเท่าระดับ4 ดาว
เที่ยวชมเมือง–ประตูชัยนโปเลียน–จัตุรัสคองคอร์ ด–ขึน้ หอไอเฟล–ล่ องเรือบาโตมูซ–โบสถ์ นอร์ ทเทรอดาม–
บรูจจ์ (เบลเยี่ยม) - เที่ยวชมเมือง–จัตุรัสกลางเมือง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมความงดงามของ กรุ งปารี ส(Paris)“สาวน้ อยแห่งยุโรป” มหานครที่เป็ นศูนย์กลางอานาจของยุโรปในยุคล่า
อาณานิคม ผ่านชม ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สูถ่ นนชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ที่ผ้ คู นหลงไหล
ในแฟชัน่ ทัว่ โลกต้ องมาเยือน ถ่ายภาพคูก่ บั หอไอเฟล(Eiffel Tower)หนึ่งในสัญลักษณ์สาคัญของประเทศฝรั่งเศส โดย
หอนี ้จัดว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรี ย์ที่สงู ที่สดุ ในโลกจากนันน
้ าท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สดุ ของมหานครปารี สแบบ
พาโนรามารอบทิศทาง โดยนาท่านขึน้ ชัน้ 2 ของหอไอเฟล(Eiffel Tower)ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ ด(Place de la
Concorde) ที่มีเสาโอเบลิสก์ (Obelisk)ที่นโปเลียนนามาจากวิหารในลักซอร์ ของประเทศอียิปต์เมื่อครัง้ ที่นโปเลียนพิชิต
อียิปต์ได้ ตงตระหง่
ั้
านอยูย่ งั ลานประหารชีวิตผู้ตอ่ ต้ านการปฏิวตั ิ และสถานที่ตงเครื
ั ้ ่ องกิโยตินประหารพระเจ้ าหลุยส์ที่ 16
และพระนางมารี องั ตัวเน็ต นาท่านล่ องเรื อบาโตมูซ(Bateaux Mouches Cruise) เพื่อชมสถานที่สาคัญคู่บ้านคู่เมือง
สองฝั่ งของแม่น ้าแซนน์โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้ างด้ วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสร้ าง
ภาพให้ ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมความสวยงามของโบสถ์ นอร์ ทเทรอดาม(NotreDame Cathedral)อันศักดิ์สทิ ธิ์ที่มีอายุกว่า 800 ปี ตังเด่
้ นเป็ นตระหง่านริ มแม่น ้าแซนด์ที่สวยงามยิ่ง (เรื องดบริ การใน
กรณีท่ นี า้ ล้ นตลิ่งและมีเหตุการณ์ นัดหยุดงาน)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

ค่า
วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่ห้า
เช้ า

นาท่านเดินทางข้ ามพรมแดนสูเ่ มืองบรู จจ์ (Brugge)ประเทศเบลเยี่ยม ที่ได้ รับฉายาว่า “เมืองเวนีสแห่งทะเลเหนือของ
ยุโรป” ด้ วยเหตุที่มีบ้านเรื อนสวยงามสร้ างขึ ้นท่ามกลางแม่น ้าลาคลองและสะพานที่มีอยู่มากมายทัว่ ทังบริ
้ เวณเมืองเก่า
เที่ยวชมเมืองบรูจจ์ ที่ได้ รับการประกาศให้ เป็ นหนึง่ ในเมืองสวยที่สดุ ของยุโรป ชมอาคารบ้ านเรื อนที่มีลวดลายประดับฝา
ผนังและบนหน้ าจัว่ ของบ้ านที่ออกแบบตามศิลปะยุคบาร๊ อค-ดัชท์ ชมแม่น ้าลาคลอง ท่าเรื อและถนนคนเดินที่ปดู ้ วยแผ่น
อิฐ ผ่านสวนสาธารณะและย่านการค้ าโบราณเข้ าสู่จัตุรัสกลางเมือง(Market Square) ที่มีความโดดเด่นของหอระฆังสูง
300 ฟุตของป้อมปราการประจาเมืองอายุ 700 ปี อาคารศาลาว่ าการเมือง (City Hall) แสนสวยสไตล์โกธิค บริ เวณ
โดยรอบจะเต็มไปด้ วยบรรยากาศย้ อนยุคไปสูอ่ ดีตกาล เหมือนเมื่อครัง้ ที่เมืองบรู จจ์เป็ นเมืองของเหล่าเศรษฐี ชมมหา
วิหารและรู ปแกะสลักหินอ่ อนมาดอนน่ า (Chruch of Our Lady) ฝี มือไมเคิลแอนเจโล จากนันมี
้ เวลาให้ ท่านสัมผัส
บรรยากาศที่สวยงามของเมืองตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL NOVOTEL BRUGGE หรื อเทียบเท่าระดับ4 ดาว
บรูจจ์ (เบลเยี่ยม–บรัสเซลส์ –อะโตเมี่ยม–มานิเก้ นพิส
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งบรัสเซลส์ (Brussel) เป็ นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม และเป็ นศูนย์กลางหรื อเมืองหลวงอย่าง
ไม่เป็ นทางการของสหภาพยุโรป เขตบรัสเซลส์แบ่งการปกครองย่อยเป็ นเทศบาลจานวน 19 แห่ง ซึ่งอยู่ใจกลางเขตมี
อาณาเขตเพียง 32.61 ตร.กม. และเป็ นที่มาของชื่อเขตนครหลวงซึ่งกินบริ เวณกว้ างกว่ามาก นอกจากนันบรั
้ สเซลส์ยงั
เป็ นที่ตงของชุ
ั้
มชนฝรั่งเศสและชุมชนฟลามส์เขตเทศบาลนครบรัสเซลส์มีประชากรประมาณ 140,000 คน แต่เขตนคร
หลวงบรัสเซลส์นนมี
ั ้ ประชากรรวมประมาณเกือบ 2 ล้ านคน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมเมืองหลวงของเบลเยี่ยมแวะถ่ายรู ปกับอะโตเมี่ยม(Atomium)ปฎิมากรรมมหึมาเป็ นลูกโมเลกุลเหล็ก 9
ลูกที่สร้ างขึ ้นเป็ นสัญลักษณ์ของงาน Expoในอดีตแวะชมตลาดเก่ าแกรนด์ เพลส (Grand Place) ซึ่งถือเป็ นจัตรุ ัสอายุ
มากกว่า 400 ปี ที่ได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดีและสวยที่สดุ ในยุโรป ชมลานกว้ างปูแผ่นหินที่รายล้ อมด้ วยอาคารหลากหลาย
สไตล์ที่งดงามอย่างวิ จิตรพิศดาร ชมศาลาว่าการเมืองสไตร์ โกธิคที่มีหอคอยยอดแหลมสูงสง่าและยังมีถนนตรอกซอก
ซอยที่เรี ยงรายด้ วยบ้ านเรื อนที่ สวยงามสุดคลาสสิคชมประติมากรรมรู ปเด็กยืนฉี่ มานิ เก้ นพิส (ManekenPis) ที่มี
ชื่อเสียงก้ องโลก ด้ วยการบรรจงสร้ างขึ ้นจากตานานวีรบุรุษของเมืองบรัสเซลส์ โดยศิลปิ น เจอโรม ดูเกสนอย ในปี ค.ศ.
1619 หลังจากนันมี
้ เวลาให้ ทา่ นเดินเล่นช้ อปปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมือง เครื่ องแก้ ว ผ้ าลูกไม้ และช๊ อคโกแล๊ ต

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณHOTELPULLMAN BRUSSELS CENTRE MIDIหรื อเทียบเท่าระดับ4 ดาว
บรัสเซลส์ –อัมสเตอร์ ดัม (เนเธอร์ แลนด์ )–ล่ องเรือหลังคากระจก–ศูนย์ ฯเจียรนัยเพชร–จตุรัสดามสแควร์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่หก
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

นาท่านเดินทางสู่ กรุ งอัมสเตอร์ ดัม (Amsterdam) นครหลวงแห่งประเทศเนเธอร์ แลนด์ ชมภูมิประเทศที่ได้ ชื่อว่า
ดินแดนที่มีระดับแผ่นดินต่ากว่าระดับน ้าทะเล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ ดมั ทางลาคลองด้ วยการล่ องเรื อหลังคากระจก (Lover Boat) ชมความงามอันเป็ นแบบ
ฉบับของเมืองริ มน ้าที่สวยงามที่สดุ ในศตวรรษที่ 17 เพลิดเพลินกับบ้ านเรื อนทรงแคบที่อวดความงามกันที่หน้ าจัว่ ในส่วน
แม่น ้าลาคลองก็ยงั มีบ้านเรื อนแพรูปทรงแปลกตาจอดเรี ยงรายมากกว่า 2,500 หลัง เข้ าชมศูนย์ กลางการเจียรนัยเพชร
(City of Diamond)ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในโลกซึ่งทาให้ กรุ งอัมสเตอร์ ดมั ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งเพชร (City of Diamond) ชม
ขันตอนการคั
้
ดเลือกเพชร ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับเพชร และการซื ้อเพชรตามแบบมาตรฐานโลก เดินเล่นที่ จัตุรัสกลาง
เมืองดามสแควร์ (Dam Square)ผ่านชมพระราชวังของพระราชินีเบียทริ ค (The Palace of Beatrix of the
Netherlands)อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อสินค้ าทีท่ าด้ วยไม้ เป็ นของทีร่ ะลึกภายในร้ านค้ าพื ้นเมือง

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTELMERCURE AMSTERDAM AMSTELหรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
อั ม สเตอร์ ดั ม –หมู่ บ้ า นซานสคานส์ –กั ง หั น ลม–โรงงานผลิ ต เนยแข็ ง –การท ารองเท้ า ไม้ –โคโลญจน์
(เยอรมัน)–วิหารโคโลญจน์ –เที่ยวชมเมือง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูห่ มู่บ้านซานสคานส์ (ZaanseSchans) เป็ นหมูบ่ ้ านเก่าที่รัฐบาลอนุรักษ์ ไว้ บริ เวณนี ้จะมีกงั หันลม
(Windmill)ให้ ท่านได้ ถ่ายภาพกับสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ซึ่งชาวดัตช์ในอดีตใช้ เป็ นที่อยู่อาศัยและต้ องใช้
กังหันขนาดใหญ่นี ้วิดนาเข้ าสูพ่ ื ้นที่การเกษตร ปั จจุบนั ซานสคานส์เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ผ้ ทู มี่ าเยือนเนเธอร์ แลนด์จะพลาด
ไม่ได้ ชม โรงงานผลิตเนยแข็ง ชนิดต่างๆ ซึ่งท่านสามารถทดลองชิมและซื อ้ หาเป็ นของฝากได้ ชมการทารองเท้ าไม้
(Wood Shoes Factory)ที่ชาวดัตช์ใช้ สวมใส่ในอดีต ซึง่ มีวิธีการทาทีน่ า่ สนใจอย่างยิ่ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านข้ ามพรมแดนสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne)เมืองใหญ่ และร่ า รวยแห่งหนึ่งของเยอรมันและต้ นกาเนิดโอเดอ
โคโลญจน์ 4711อันเลื่งชื่ อ โดยนักเคมี อิตาลีเป็ นผู้คิดค้ นในปี ค.ศ.1709ชม วิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral)
สถาปั ตยกรรมแบบโกอธิค ที่งดงามยิ่งใหญ่ที่สดุ ในเยอรมันนีซึ่งวิหารทังหมดได้
้
สร้ างเสร็ จในค.ศ.1880 ชมความงดงาม
ภายนอกด้ วยศิลปะการแกะสลักและความงามของกระจกสีภายในวิหาร ที่แสดงถึงความสามารถของสถาปนิกในสมั ย
นัน้ ทีน่ ยี่ งั เป็ นที่เก็บสมบัติล ้าค่าของสถูปแห่งมากี ไม้ กางเขนแห่งเกโร เครื่ องมือเครื่ องใช้ เสื ้อคลุมสาหรับการประกอบพิธี
ทางศาสนาและเอกสารคัมภีร์ตา่ งๆ อีกด้ วย

ค่า
วันที่เจ็ด
เช้ า
09.30 น.
14.45น.
วันที่แปด
06.25น.

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั HOTELHILTON COLOGNEหรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
โคโลญจน์ –สนามบินแฟรงค์ เฟิ ร์ ต–เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์ เฟิ ร์ ต(FrankfurtAirport)เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ ทา่ นได้ ทา Tax Refund
สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG921 นาท่านเดินทางสูก่ รุงเทพฯ ประเทศไทย
กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
..................................................................................

(หมายเหตุ ทางบริ ษั ท ฯขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการปรั บ เปลี่ย นโปรแกรมเพื่ อ ความเหมาะสมโดยมิ ไ ด้ แ จ้ ง ล่ว งหน้ า โดยจะค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)

06 – 13 ตค. 2561
03 – 10 พย. 2561
01 – 08 ธค. 2561
29 ธค. 2561 – 05 มค. 2561

กาหนดวันเดินทาง
13 – 20 ตค. 2561
20 – 27 ตค. 2561
10 – 17 พย. 2561
17 – 24 พย. 2561
08 – 15 ธค. 2561
15 – 22 ธค. 2561
05 มค. – 12 มค. 2562
12 – 19 มค. 2562

27 ตค. – 03 พย. 2561
24 พย. – 1 ธค. 2561
22 – 29 ธค. 2561
19 – 26 มค. 2562

ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดินทางเดือนพฤศติกายน 2560 – มีนาคม 2561
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)

ท่ านละ 86,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง

ท่ านละ 78,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ 74,900 บาท

 เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ 66,900 บาท

 เด็กอายุ 2-4 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ 45,900 บาท

 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ 11,900 บาท

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ ท่านละ 30,000 บาท**
หมายเหตุ : ช่ วงพีเรียดที่มกี ารไฮไลท์ สเี หลือง จะต้ องบวกเพิ่มอีกสเตปละ 3,000 บาท
หมายเหตุ : ช่ วงพีเรียดที่มกี ารไฮไลท์ สีฟ้าเทศกาบปี ใหม่ จะต้ องบวกเพิ่มอีกสเตปละ 5,000 บาท

ค่ าทัวร์ รวม:
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุในรายการ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ ทา่ นได้ เลิศรสในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เชงเก้ น
 ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเที่ยว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 บริ การน ้าดื่มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้ าแบบกล่อง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย์” ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง

ค่ าทัวร์ ไม่ รวม:
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่
พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ
เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม

 ทิปหัวหน้ าทัวร์ (Tour Leader) :ผู้คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจาเป็ นในเรื่ องทิปสาหรับ
หัวหน้ าทัวร์ เป็ นเรื่ องที่คาดหวัง หากการบริ การนันเป็
้ นที่ประทับใจของท่าน
วิธีการจอง :
 กรุณาชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชาระส่วนที่เหลืออย่างน้ อย20 วันก่อนเดินทาง
หรื อในกรณีสายการบินให้ ออกตัว๋ ก่อนกาหนดปกติ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน
เงื่อนไขการยกเลิก:
 ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจา 1,000 บาท (ค่าบริ การของพนักงาน)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 ในกรณีออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าบริ การตามจริ ง

โปรดทราบ:
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบอย่างน้ อย 15
วัน ก่อนเดินทาง
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้ วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้ าออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ
เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ างต้ น
เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้ เวลาประมาณ 15 วันทาการ
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่นหรื อไม่ ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รู ปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จานวน 2 ใบ พื ้นหลังต้ องเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา)และเหมือนกันทัง้ 2 รู ป ควรมีอายุไม่เกิน 6
เดือนและไม่เคยใช้ ขอวีซา่ ประเทศอื่นๆ มาก่อน
 สาเนาทะเบียนบ้ าน/สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สาเนาทะเบียนสมรสหรื อหย่า/
สาเนาสูติบตั ร (ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์)
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัทหรื อสังกัดที่ท่ านทางานอยู่ ต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบจดทะเบียนการค้ า, สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษี และสาเนาหลักฐานการเงินของบริ ษัทย้ อนหลัง 6 เดือน
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริ ง (กรุณานามาด้ วยในวันที่มาขอวีซา่ )
 หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็ นภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE)***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บญ
ั ชีสว่ นตัว ย้ อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงิน
สม่าเสมอและมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อ
กลับสู่ภมู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายเป็ น
ภาษาอังกฤษในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่านเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กับผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและการกลับมาทางานของท่าน
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์ เดินทางกับบิดาหรื อมารดา “ท่านใดท่านหนึง่ ” จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากที่วา่ การอาเภอหรื อ
เขต โดยที่บิดาหรื อมารดา ต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอ
หรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง

 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และกรุ ณาแต่งกาย
ชุดสุภาพ ทังนี
้ ้จะมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯไปอานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ต้ องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ได้
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ รับพิจารณาวีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต เพื่อทาการยกเลิก
วีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ

