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นําท่ านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ (Emirate Airline) อันสุ ดหรู เทีย่ วปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไป
ด้วยมนต์เสน่ห์และสุ ดแสนโรแมนติก เข้ าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ ซายส์ (Versaille Palace) อันยิง่ ใหญ่
ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ าํ แซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารี ส ช้อปปิ้ งสุ ด
มันส์ท้ งั ร้านค้าปลอดภาษี,ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ เดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเยีย่ ม
(Belgium) เยือนจัตุรัสกรองด์ ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป แวะทักทายน้องเล็กของ
ประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ที่ลกั เซมเบิร์ก (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม เที่ยวชมเมืองศูนย์กลางธุรกิจที่แฟ
รงค์ เฟิ ร์ ต (Frankfurt) ตะลึงกับความยิง่ ใหญ่และงดงามของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ล่องเรื อเที่ยว
อัมสเตอร์ ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรี ภาพ สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของทัศนียภาพ กังหันลมโบราณและ
วิถึชีวติ แบบชาวดัทช์แท้ๆที่หมู่บ้านกังหันลม (Zaanse Schans)
กําหนดการเดินทาง 28 พ.ค.- 4 มิ.ย.,16-23 มิ.ย.,30 มิ.ย.- 6 ก.ค.,2- 9 ก.ค. 2558
24 – 31 มี.ค.,30 มี.ค.- 6 เม.ย.,31 มี.ค. – 7 เม.ย.2558
3-10 ,7 – 14 พ.ค. 2558
2-9 ,6-13 เม.ย.,30 เม.ย. - 7 พ.ค. 2558

(GH) ฝรั่งเศส-เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900.-69,900.-
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วันแรก

กรุงเทพฯ

17.30 น.
20.40 น.

พร้อมกัน ณสนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศประตู 9 เคาน์ เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์
โดยมีเจ้ าหน้ าทีค่ อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งปารีส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK373

วันทีส่ อง

ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – มหาวิหารนอเตรอดาม - มงมาร์ ต

00.40 น.
03.20 น.
07.50 น.

เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลีย่ นเครื่อง
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งปารีส ประเทศฝรั่ งเศส โดยเทีย่ วบิน EK 71
เดินทางถึง สนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง หรื อ ปรับเป็ น 5 ชัว่ โมงในวันที่ 29 มี.ค.2558) นําท่าน
เดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อนั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน
10 ของโลกที่นกั ท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปั จจุบนั กรุ งปารี สเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่ล้ าํ สมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิ พลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่ อ แฟชัน่
วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทําให้กรุ งปารี สเป็ นหนึ่งในเมืองที่สาํ คัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นําเที่ยวชมความงดงาม
ของมหานครปารี ส ผ่านชมความสวยงามของแม่ นํา้ แซนน์ ที่ตดั ผ่านใจกลางกรุ งปารี ส ข้ามสะพานสู่ เกาะเดอลา
ซิเต้ กลางแม่น้ าํ แซน ผ่ านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16
และพระนางมารี องั ตัวเนต ถูกตัดสิ นประหารชีวติ โดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศส แล้วผ่านเข้าสู่ ถนนสายโร
แมนติกชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ ดตรงสู่ ประตูชยั นโปเลียน นําชมและ
ถ่ายรู ปคู่กบั ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์
เตอร์ ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่ มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็ จในปี ค.ศ.1836 แล้วจากนั้นนําถ่ายรู ปเป็ นที่
ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสู งตระหง่านคู่นครปารี สด้วยความสู งถึง 1,051 ฟุต
ซึ่ งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1889 ที่บริ เวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ ระยะทาง 27 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นเข้าชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่ งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็ นมหาวิหาร
สถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิ กที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหาร
สู งจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็ นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมา
รี องั ตัวเนตต์ และยังเป็ นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย นําท่านเดินทางสู่ ย่านมงมาร์ ต
(Montmartre) เนินเขาที่สูงที่สุดในปารี ส นําท่านชมวิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ (Sacre Coeur) เป็ นโบสถ์
แบบศิลปะโรมาโนไบแซนไทน์ที่สวยที่สุดในกรุ งปารี ส ณ บริ เวณนี้ คุณจะได้ชมกรุ งปารี สที่แสนจะน่า
ประทับใจ พร้อมรื่ นเริ งไปกับนักดนตรี พเนจรที่มาขับกล่อมดนตรี ให้กบั ผูม้ าเยือน บริ เวณมงมาร์ ต มีบาร์ คาเฟ่
ร้านค้าน่ารัก แทรกตัวเบียดเสี ยดกันมากมายรวมถึงสิ นค้าที่ระลึกให้ท่านเลือกชม เลือกซื้ อ ได้ตามอัธยาศัย
ระยะทาง 18 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

กลางวัน

(GH) ฝรั่งเศส-เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900.-69,900.-
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บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พักที่ NOVOTEL EST หรือ เทียบเท่า

วันทีส่ าม

พระราชวังแวร์ ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช – ช้ อปปิ้ ง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแวร์ ซายส์ เพื่อนําเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ ซายส์ (Versaille Palace) อัน
ยิง่ ใหญ่ (มีไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายใน
ตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รู ปปั้ น รู ปแกะสลักและเครื่ องเรื อน ซึ่ งเป็ นการใช้เงินอย่าง
มหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจําพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่าง
วิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่ , ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็ นห้องที่
พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่ง
ฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็ นห้องที่ใช้สาํ หรับจัดงานเลี้ยงและเต้นรําของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสี ของพระเจ้า
หลุยส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่
ยิง่ ใหญ่ ระยะทาง 37 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนําท่านล่ องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ าํ แซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุ ง
ปารี ส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิ คของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ าํ เป็ นอีกหนึ่ง
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ นําท่านสู่ ศูนย์กลางการช้อปปิ้ ง อิสระเลือกซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ราคาถูกในร้ านค้ า
ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่ องสําอาง นํ้าหอม นาฬิกาหรื อกระเป๋ า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับ
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ้ งจากทัว่ ทุกมุมโลกในห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ใจกลางกรุ งปารี สที่แกลเลอรี่
ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรื อท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าของสวิสจากร้ าน Bucherer ร้านดังของสวิส
ที่มีสาขาเปิ ดอยูใ่ จกลางกรุ งปารี ส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,เครื่ องหนัง,มีดพับ, นาฬิกายีห่ อ้ ดัง
อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น
ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (หอยเอสคาโก้)
พักที่ NOVOTEL EST หรือ เทียบเท่า

กลางวัน

คํ่า

วันทีส่ ี่

ปารีส – บรัสเซลส์ - อนุสรณ์ อะโตเมีย่ ม - จัตุรัสกรองด์ ปลาสต์

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุ ง บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถานที่ต้ งั สํานักงานใหญ่องค์การ
สนธิ สัญญาป้ องกันแอตแลนติกเหนื อ หรื อนาโต้ จากนั้นนําท่านชมและถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ อนุสรณ์ อะโต
เมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสิ นค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดย
จําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริ สตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริ งถึง 165 พันล้านเท่า ระยะทาง 312
กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.

(GH) ฝรั่งเศส-เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900.-69,900.-
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คํ่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นเข้าสู่ จตั ุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ ปลาสต์ (Grand Place) ที่มีชื่อเสี ยงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถ่ายรู ปกับเมเนเก้นพีส (Manneken
pis) ซึ่ งเป็ นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอ่นตัวปั สสาวะอย่างน่ารัก ผูส้ ร้างประวัติศาสตร์ และตํานาน
พื้นเมืองของชาวเบลเยีย่ มซึ่ งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตํานาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวน
ระเบิดกําลังติดไฟ จึงปั สสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้ องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทํารู ปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึง
ความกล้าหาญ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (หอยแมลงภู่อบไวน์ ขาว)
พักที่ HUSA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก - แฟรงก์เฟิ ร์ ต

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ กรุ งลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพ้นื ที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของ
ยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่านเมืองเก่าแห่ งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โน
เตรอะดาม ประติมากรรมสําริ ดของแกรนด์ดชั เชส ชาร์ ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแก
รนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้ อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บา้ นเรื อนตั้ง
เรี ยงรายอยูใ่ นแนวหุ บเขาดูสวยงามยิง่ ระยะทาง 213 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําเดินทางโดยรถโค้ชสู่ นครแฟรงก์เฟิ ร์ ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิ ชย์ที่สาํ คัญของเยอรมนี
ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์ เฟิ ร์ ต ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราว
เสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นําชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่ งเป็ นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง
ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรื อ Frankfurt City Hall หรื อศาลาว่าการเมือง ซึ่ งอยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงเหนือ
ของจัตุรัส
ระยะทาง 277 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (ขาหมูเยอรมัน)
พักที่ Q GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า

กลางวัน

คํ่า

วันทีห่ ก

แฟรงก์เฟิ ร์ ต – โคโลญ – อัมสเตอดัม - หมู่บ้านกังหันลม

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริ มแม่น้ าํ ไรน์ และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศ
เยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็ นแหล่งผลิตนํ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือ
ชื่อ นําเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรื องอํานาจ เข้าชมมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral)
โดยเริ่ มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ตอ้ งหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปี จึง
สร้างเสร็ จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็ จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็ นศาสนสถานของคริ สต์ศาสนาโรมันคาทอลิก

(GH) ฝรั่งเศส-เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900.-69,900.-

4

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com

กลางวัน

คํ่า

วันทีเ่ จ็ด

นับเป็ นวิหารที่ใหญ่และสู งที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ก เป็ นหอคอยแฝดสู ง 157
เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นกั บุญปี เตอร์ และพระแม่มารี
ระยะทาง 190 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์ แลนด์ นําเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หมู่บ้าน
ลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สาํ คัญอย่างหนึ่งของชาว
ดัตช์ และชมการสาธิ ตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ ในชีวติ ประจําวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิ ญ
เลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึก ระยะทาง 264 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
พักที่ BEST WESTERN BLUE SQUARE HOTEL หรือเทียบเท่า

อัมสเตอดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – สนามบิน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ชมเมืองอัมสเตอร์ดมั โดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลําคลอง สัมผัสชีวติ ความเป็ นอยู่ รวมทั้ง
สภาพบ้านเรื อนเก่าแก่อนั งดงามสื บทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรื อนอันสวยงาม
อย่างมีเอกลักษณ์ นําเข้าชมสถานทีเ่ จียระไนเพชรที่มีชื่อเสี ยง ฝี มือระดับเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชยั
มงกุฎเพชร “โคอินอร์ ” ของสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนําท่านกลับมาเดินเที่ยวชมและเลือกซื้ อสิ นค้าที่บริ เวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของ
เมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสี ยชีวติ ในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์
โบนาปาร์ต เคยใช้เป็ นพระราชวังหลวงในช่วงที่จกั รพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรื องอํานาจ หมายเหตุ : คณะ
เดินทางวันที่ 24 มี.ค.- 7 พ.ค. 2558 นําเข้าชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ในพื้นที่กว่า 200
ไร่ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่น ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี ที่ ท่านจะชื่นชอบและ
ประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิปหลากหลายสี สันและไม้ดอกนานาพันธุ์ที่บานสะพรั่งอยูใ่ นสวน
สวยและเรื อนกระจก เช่น ไฮยาซิ นธ์ จิเรเนียม ลิลลี่ เป็ นต้น ส่ วนจัตุรัสดัมสแควร์ จะสลับไปเที่ยวชมช่วงเช้า
ของแทน
นําคณะเดินทางสู่ สนามบินสคิปโพล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือก
ซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
22.00น.
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 150**คณะเดินทางวันที่ 24 มีนาคม 2558 เป็ นต้นไป ออกเวลา 21.40
น. และเดินทางถึงสนามบินดูไบเวลา 06.15 น.
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง ดูไบ - กรุ งเทพฯ
07.30 น.
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
(GH) ฝรั่งเศส-เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900.-69,900.-
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09.40 น.
18.40 น.

เหิ รฟ้ าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 372
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ ***คณะเดินทางวันที่ 24 มีนาคม 2558 เป็ นต้นไป เดินทาง
ถึงกรุ งเทพเวลา 18.55 น.***

(ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ และ โปรแกรมอาจมีการสลับตามความเหมาะสม
กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ 1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาต
ให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้ อแล้ ว
ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
กําหนดการเดินทาง

28 พ.ค.- 4 มิ.ย.,16-23 มิ.ย.,30 มิ.ย.- 6 ก.ค.,2- 9 ก.ค. 2558
อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริ มเตียง)
ในกรณีไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ

(GH) ฝรั่งเศส-เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900.-69,900.-

ราคา
59,900.59,900.9,500.59,900.59,900.25,000.6
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ในกรณีทมี ีวซี ่ าแล้วหรือดําเนินการยื่นวีซ่าเอง
3,500.ชั้ นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
สอบถาม
(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เท่านั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
กําหนดการเดินทาง

24 – 31 มี.ค.,30 มี.ค.- 6 เม.ย.,31 มี.ค. – 7 เม.ย.2558
3-10 ,7 – 14 พ.ค. 2558 เทศกาลดอกไม้ ทสี่ วนเคอเคนฮอฟ
อัตราค่ าบริการ
ราคา
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
65,900.ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
65,900.พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
9,500.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
65,900.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)
65,900.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริ มเตียง)
ในกรณีไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ
25,000.ในกรณีทมี ีวซี ่ าแล้วหรือดําเนินการยื่นวีซ่าเอง
3,500.ชั้ นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
สอบถาม
(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เท่านั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
กําหนดการเดินทาง

2-9 ,6-13 เม.ย.,30 เม.ย. - 7 พ.ค. 2558 เทศกาลดอกไม้ ทสี่ วนเคอเคนฮอฟ
อัตราค่ าบริการ
ราคา
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
69,900.ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
69,900.พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
9,500.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
69,900.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)
69,900.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริ มเตียง)
ในกรณีไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ
25,000.ในกรณีทมี ีวซี ่ าแล้วหรือดําเนินการยื่นวีซ่าเอง
3,500.(GH) ฝรั่งเศส-เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900.-69,900.-
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ชั้ นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
สอบถาม
(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เท่านั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยูต่ ่อ จะต้อง
ไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
- กรณี เสี ยชีวติ และอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ
- ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่ รวมทิปมัคคุเทศก์ )
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น
10. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง,
ค่านํ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว
, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
5. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ต่ อคน ต่ อวัน)
6. ค่ าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่ านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์ สินด้ วยตัวท่ านเอง
เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ทีน่ ั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับ
เงินมัดจําแล้วเท่านั้น
(GH) ฝรั่งเศส-เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900.-69,900.-
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2. ส่ งสําเนาหน้าพาสปอร์ ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยืน่ วีซ่า ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไม่ ส่งสํ าเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
4. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรี ยมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
5. หากท่ านทีต่ ้ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
6. การยืน่ วีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีข้ นั ตอนการยืน่ วีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยืน่
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
7. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
เงือ่ นไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงเหต
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรี ยมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ ขอวีซ่า
1. ทางสถานทูตมีการแจ้ งเงื่อนไขการเตรี ยมเอกสารในการขอยืน่ วีซ่า ดังนั้นควรเตรียมเอกสารตามทีส่ ถานทูตแจ้ งเงื่อนไข
มา หากท่ านเตรียมเอกสารไม่ ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้ ไม่ สามารถยื่นวีซ่าได้ หรือถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า
ทางบริษัทสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมด
2. การอนุมัติวซี ่ าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มีส่วนเกีย่ วข้ องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนีบ้ ริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริการอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูเดินทางเท่ านั้น อัตราค่ าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็ นผู้เรี ยกเก็บ หากท่ าน
โดนปฏิเสธการขออนุมัติวซี ่ า ทางสถานทูตไม่ คืนอัตราค่ าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่า และมีสิทธิ์ไม่ แจ้ งสาเหตุการ
ปฏิเสธวีซ่า
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริ ษทั ได้สาํ รองที่นงั่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วย
สาเหตุใด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
(GH) ฝรั่งเศส-เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900.-69,900.-
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ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย
และอํานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจํา
ตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวซี ่ าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน
(กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว) / ค่าส่ วนต่างในกรณี ที่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวซี ่ าผ่านแล้ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
กรณีวซี ่ าผ่ านแล้ ว แต่ กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ วีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว
แต่ อาจจะได้ เป็ น 1
(GH) ฝรั่งเศส-เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900.-69,900.-
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เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบนํ้า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
***************************************************
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรั่งเศส)
ใช้ เวลาทําการอนุมัติวซี ่ านับจากวันยืน่ ประมาณ 15 วันทําการ
ยืน่ วีซ่าแสดงตนทีส่ ถานทูตหรือศู นย์ ยื่นวีซ่า
1. หนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสํ าหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า
ต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับหลังจากวันเดินทางกลับ (สําหรับท่านที่มีหนังสื อ
เดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวี
ซ่าของท่าน)
2. รู ปถ่ าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (ใช้รูปสี พนื้ หลังขาวเท่านั้น
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ) และ
กรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลังรู ป และกรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัว
บรรจงไว้ดา้ นหลังรู ปและประกบด้านหน้าของรู ปเข้าหากัน (กรุ ณาอย่าให้รูปเลอะ
หมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรู ปแบบนี้ ท่าน
อาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สํ าเนาทะเบียนบ้ าน/บัตรประชาชน หรือ สํ าเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ าเคยเปลีย่ น) สู ติบัตร พร้อมทั้งฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานการเงิน
- กรณีผ้ เู ดินทางออกค่ าใช้ จ่ายเอง Bank Statement บัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนของผู้เดินทาง ขอจากทาง
ธนาคารเท่านั้น ต้ องเป็ น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ ใช่ สําเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน
15 วันหรื ออยูใ่ นเดือนที่ยนื่ วีซ่า
สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน และสถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี ฝากประจํา
- กรณีผ้ เู ดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ (ของผู้ที่ออกค่ าใช้ จ่าย) ย้ อนหลัง 6
เดือน ( ท่าน สามารถถ่ายสําเนาจากสมุดบัญชีได้)
5. หลักฐานการทํางาน(ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
- กรณีเป็ นพนักงาน หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทํา
(GH) ฝรั่งเศส-เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900.-69,900.-
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-

-

6.
-

-

-

7.
8.
9.
10.

งานและช่วงเวลาที่อนุมตั ิให้ลาหยุด ต้ องมีอายุ 1 เดือนก่ อนยื่นวีซ่า ต้ องสะกด ชื่อ-สกุล ให้ ตรงตามหน้ า
พาสปอร์ ต
กรณีเจ้ าของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการ
หรื อหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริ ษทั ฯ (อายุสาํ เนาไม่เกิน 3 เดือน)และพร้อมทั้ง
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่ รับ
เอกสารที่เป็ นบัตรนักเรียน ไม่ ว่าเป็ นช่ วงปิ ดเทอมและต้ องมีอายุ 1 เดือนก่อนยืน่ วีซ่า) ต้ องสะกดชื่อ-สกุล ให้ ตรง
ตามหน้ าพาสปอร์ ต
กรณีทเี่ ด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี ขอสํ าเนาสู ติบัตร
กรณีเด็กไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง
หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้ องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรื อหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้ องมีใบรับรองจากบิดา
โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรื อหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
หากเด็กไม่ ได้ เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรื อมารดาเพื่อรับรองแก่
บุตรด้วย
กรณีเด็กทีบ่ ิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ ูแล
บุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
กรณีสมรสแล้ว สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบหย่า หรื อ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรสเสี ยชีวติ )พร้อมฉบับ
แปลเป็ นภาษาอังกฤษ
เบอร์ มือถือทีต่ ิดต่ อได้ สะดวกพร้ อมอีเมล์
กรุ ณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้ถูกต้องด้วย เนื่ องจากเป็ นข้อมูลที่ตอ้ งส่ งให้กบั ทางสถาน
ฑูต ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถกรอกแทนท่านได้ เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได้
ท่านไม่จาํ เป็ นต้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์ มใบคําร้ องขอวีซ่าเท่านั้น
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เอกสารยืน่ วีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่ นและขออัพเดทเพิม่ เติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิม่ เติม
แบบฟอร์ มสํ าหรับกรอกข้ อมูลยืน่ วีซ่าเชงเกนประเทศฝรั่งเศส
(กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง เนื่ องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด……………………………………………………………………………………………………
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………
7. สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบนั …………………………..
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า
แยกกันอยู่
หม้าย
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณี เป็ นผูเ้ ยาว์ กรุ ณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(่ หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอาํ นาจปกครอง/ดูแลผูเ้ ยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยู่ / อีเมล์ของผูข้ อ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................
12. อาชีพปัจจุบนั ........................................................................................................
13. ชื่อบริ ษทั ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรี ยน/นักศึกษา กรุ ณากรอกชื่ อ ที่อยูข่ องสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่........................................ ถึงวันที่..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
(GH) ฝรั่งเศส-เบลเยีย่ ม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900.-69,900.-
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ไม่เคย
เคย (กรุ ณาระบุวนั ที่ หากทราบ)................................................
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยูข่ องผูร้ ้องขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู้ ื่นออกให้(เจ้าบ้าน/บริ ษทั /องค์กร)
ตามที่ระบุในช่อง 31 และ 32
สิ่ งที่ช่วยในการดํารงชีพ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
เงินสด
สิ่ งที่ช่วยในการดํารงชีพ
เช็คเดินทาง
เงินสด
บัตรเครดิต
ที่พกั ที่มีผจู้ ดั หาให้
ชําระค่าที่พกั ล่วงหน้าแล้ว
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพํานักมีผอู ้ อกให้
ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่นๆ (โปรดระบุ)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวซี ่ าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มีส่วนเกีย่ วข้ องใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนีบ้ ริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ เู ดินทางเท่ านั้น
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