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บรัสเซล จัตุรสั กรองปลาซ แฟรงค์เฟิ ร์ต มหาวิหารโคโลญจน์ กอลมาร์ สตราบูรก์
ลูเซิรน์ สะพานไม้ชาเปล ท่องเที่ยวเมืองซูค
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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)
01.35 น.ออกเดิ น ทางสู ่เ มื อ งดูไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
04.45 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.20 น. เดินทางสู เ่ มืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ ยม โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 183
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
13.25 น. ถึ ง สนามบิ น เมื อ งบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ ย ม ผ่า นพิ ธี การตรวจคนเข้า เมื องเรี ยบร้อยแล้ว เดิ นทางสู ่กรุง
บรัสเซลส์ (Brussels) เมื องหลวงของ เบลเยี่ยม บรัสเซลส์เปรี ยบเสมื อนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรื อนได้รับ
การอนุ รักษ์ไว้จากรัฐบาล นาท่านสู ่ จัตุรสั กรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุ ดแห่งหนึ่ งของยุโรป
ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก หรื อแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิ ดาของกษัตริ ยฟ์ ิ ลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิ ค
เตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่ อดังยังกล่าวถึง นาท่านไปชม รู ปปั้น แมนเนเก้นพิส รู ปปั้นเจ้าหนู
น้อยที่โด่งดัง อิสระให้ทา่ นเดินเล่นชมเมื องหรื อเลื อกซื้ อสิ นค้าของเมื องอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่ า
172,000 ตันต่อปี และมีรา้ นขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้ หรื อลิ้มลองวาฟเฟิ ลของอร่อยที่หาชิมได้
ไม่ยาก
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู ท่ ่ ีพกั  ณ Leonardo Hotel Aachen หรื อเทียบเท่า
วันที่สาม โคโลญจน์-มหาวิหารโคโลญจน์-แฟรงก์เฟริต-จัตุรสั โรเมอร์
(เยอรมัน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็ นหนึ่ งในเมื องที่
เก่าแก่ท่ ีสุดในโซนตะวันตกของเยอรมนี ซ่ ึงถูกสร้างโดยชาวโรมัน และเป็ นเมื องใหญ่อนั ดับที่ส่ ี ของประเทศเยอรมนี นา
ท่า นชมเมื อ งโคโลญจน์ ถ่า ยรู ป ด้า นหน้า มหาวิ ห ารโคโลญจน์ หรื อ เคิ ล น์ โดม เป็ นโบสถ์ศ าสนาคริ ส ต์นิ ก าย
โรมันคาทอลิ กที่มีช่ ื อเสี ยงที่สุดแห่งเมื องโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี โดยเริ่ มก่อสร้างตัง้ แต่ปี
ค.ศ. 1248 และสิ้ นสุ ดลงที่ปี ค.ศ. 1880 เพื่ ออุทิศให้แก่นักบุญปี เตอร์และพระแม่มารี และมีโกศทองของกษัตริ ยท์ งั้
สามถูกเก็บไว้ในตัววิ หารด้วย นอกจากนี้ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่ อปี ค.ศ.1993
อีกด้วย
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเดิน เดินทางสู ่เมืองแฟรงก์เฟริ ต (Frankfurt) ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้าไมล์ เป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จ และการเงิ นของยุโรป ปัจจุบนั แฟรงก์เฟิ ร์ตเป็ นศูนย์กลางทางการเงิ นของยุโรปที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 2 รองจากลอนดอน หลังจากนั้นนาเที่ยว ชมจัตุรสั โรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็ นจัตุรัสที่เก่าแก่ท่ ีสุดในเมื อง
ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรื อ Frankfurt City Hall หรื อศาลาว่าการเมื อง ซึ่ งอยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
จัตุรัสโรเมอร์ อิสระให้ทา่ นได้ช็อปปิ้ งสิ นค้าย่านใจกลางเมื อง
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Tryp By Wyndham Frankfurt หรื อเทียบเท่า
วันที่สี่
ไฮเดลเบิรก์ -ย่านเขตเมืองเก่า-จัตุรสั เกลแบร์-มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์
(เยอรมัน-ฝรัง่ เศส)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู เ่ มื อง ไฮเดลเบิรก์ เมื องเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลางที่ตงั้
อยูท่ างตอนใต้ของเมื องแฟรงค์เฟิ ร์ต ผ่านชม ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ปราสาทหลังใหญ่ท่ ีดูโอ่อา่ น่าเกรงขามตัง้ เด่นเป็ น
สง่าอยูบ่ นเนิ นเขาสู ง ทาหน้าที่เสมื อนป้อมปราการผูป้ กป้ องชาวเมื องให้อยูร่ อดปลอดภัย นาท่านเที่ยวชม ตัวเมื อง
เก่าไฮเดลเบิรก์ ริ มฝั่งแม่น้าเนคคาร์ท่ ีไหลผ่านตัวเมื องอีกด้วย
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กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่เมืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมื องมรดกโลก
ด้านมนุ ษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็ นเมื องหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็ นเมื องที่เรี ยกได้วา่ มี 2
วัฒนธรรมคื อ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่ องจากผลัดกันอยูภ่ ายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้ สลับกันไปมา สตราสบูร์ก
เป็ นเมื องใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็ นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมื องปัจจุบนั ได้ช่ ื นชม นาท่านชม จัตุรสั
เกลแบร์ จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญ่ท่ ีสุดซึ่ งตัง้ อยูบ่ ริ เวณใจกลางของเมื องสตราสบูร์ก โดยภายในจัตุรัสยังเป็ นที่ตงั้ ของ รู ป
ปั้นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผูท้ ่ ีมีบทบาทสาคัญในเรื่ องสงครามการปฏิวตั ิของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ แล้วภายในจัตุรัส
ยัง เป็ นที่ ตัง้ ของ น าท่า นถ่า ยรู ป มหาวิ หารแห่ งสตราสบูร ก์ มหาวิ ห ารประจ าเมื อ งสตราสบู ร์ ก คริ ส ตจัก รนิ ก าย
โรมันคาทอลิ ก มีความสู งอยูท่ ่ ี 142 เมตร ซึ่ งถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1176 ถึ ง 1439 ที่สร้างด้วยหิ นทรายสี ชมพูดูงาม
ระหงโดดเด่นเห็ นแต่ไกลและถื อว่าเป็ นอาคารโบสถ์ท่ ีสูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ 7 Hotel & Fitness Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่หา้
กอลมาร์-เมืองเก่ากอลมาร์-BLACK FOREST-ล่องเรือทะเลสาบทิติเซ่
(ฝรัง่ เศส-เยอรมัน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ภัตตาคาร เดินทางสู ่เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมื องศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวอันดับสองของแคว้นอัลซาซ (ALSACE) เป็ นเมื องที่ยงั คงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก นาท่าน
ชมเขตเมืองเก่ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตัง้ อยู ่ ซึ่ งบางหลัง
เป็ นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อนั งดงาม เป็ นย่านที่มีฉายาว่า “เวนิ สน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านที่ได้ช่ ื อมาจากลักษณะ
ของบ้านเรื อนที่ตงั้ อยูบ่ นสองฝั่งคลอง ตัง้ อยูต่ ิดกับแม่น้าโลช (LAUCH) มีคลองเล็ ก ๆ และมีบา้ นไม้แบบเก่าแก่สไตล์
เยอรมันกอธิ คและเรอเนซองส์
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร น าท่า นเดิ น ทางสู ่ เมื องทิ ติ เซ่ พร้อ มกับ ล่ องเรื อชมความงามของ
ทะเลสาบทิติเซ่ บรรยากาศป่ าสนขนาดใหญ่ท่ ีข้ ึนกันหนาทึบเป็ นแนวเขาสุดลูกหูลูกตา และเป็ นแหล่งชมใบไม้เปลี่ยน
สี ท่ ีงดงามราวกับภาพวาด โดยป่ าแห่งนี้ ตัง้ อยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศเยอรมนี มีพรมแดนติดกับประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และด้วยความใหญ่โตหนาแน่นของป่ าสนที่มองในระยะไกลเห็ นเป็ นพื้ นที่สีดาบวกกับความลึกลับนี่ เอง
ที่ทาให้ได้รับการขนานนามว่า "ป่ าดา" Black Forest อิ สระให้ทา่ นเลื อกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึ กมากมาย โดยเฉพาะ
นาฬิกากุก๊ กรู ท่ ีมีตน้ กาเนิ ดในแถบป่ าดานี้
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Wyndham Garden Donaueschingen หรือเทียบเท่า
วันที่หก ลูเซิรน์ -สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิน-เมืองซูค-สนามบิน (เยอรมัน-สวิสฯ)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่า นเดิ น ทางสู ่ เ มื อ งลู เ ซิ ร ์น อดี ต หัว เมื องโบราณของ
สวิ สเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทื อกเขาสู งเสี ยดฟ้าอย่างเทื อกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ท่ ีแทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่เขา
สลับแซมด้วย ดงดอกไม้ป่าและทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่ นาท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชาเพล หรื อสะพาน
วิ หาร (Chapel bridge) ซึ่ งข้ามแม่น้ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ท่ ีเก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และ
ประวัติศาสตร์ของเมื องลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิ หารนี้ เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่ อมต่อไปยัง
ป้ อ มแปดเหลี่ ยมกลางน้ า จั่ว แต่ล ะช่อ งของสะพานจะมี ภ าพเขี ย นเรื่ องราวประวัติ ค วามเป็ นมาของประเทศ
สวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสี ยดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ี ถูกไฟไหม้เสี ยหายไปมาก
ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกื อบหมด นาท่านชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ่ ีตงั้ อยูใ่ จกลางเมื องที่หวั
ของสิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิ ตเซอร์แลนด์อยู ่ อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิ งโตแห่งนี้ ออกแบบและแกะสลักโดย
ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่ อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิ สฯ ในด้าน
ความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสี ยชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ป้ ้ องกันพระราชวังในครั้งปฏิ วตั ิใหญ่
สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16
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บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองซูก เคยเป็ นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อย
ที่สุดแต่ปัจจุ บนั คื อเมื องที่รวยที่สุดของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ มี เขตเมื องเก่าที่กต่ งั้ มาตัง้ แต่ศตวรรษที่13 อาคาร
บ้านเรื อนยังคงสภาพดัง้ เดิมไว้อย่างสวยงามอีกทัง้ ยังเป็ นเมื องที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของประเทศ ถึงเวลา
อันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบินเมื องซูริค
22.15 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ ยวบิ นที่ EK 86
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันที่เจ็ด
ดูไบ – กรุงเทพ
(ยูเออี – ไทย)
06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
กลางวัน



ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
อัตราค่าบริการ

ราคา
กาหนดการเดินทาง
กันยายน
ตุลาคม

12-18 ก.ย. 61
26 ก.ย. – 2 ต.ค. 61
10-16 ต.ค. 61
17-23 ต.ค. 61

เด็ก
อายุตา่ กว่า 12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว

40,900 38,900 8,000
40,900 38,900 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) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้า
พักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
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 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

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

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า




ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่ นวีซา่ 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 พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้า หน้า ที่ ก่อ นออกบัตรโดยสารทุ ก ครั้ ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้ง เจ้า หน้า ที่ ทราบทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่
รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 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 เรี ยกเก็ บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วี ซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็ บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิ สยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง
เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่
กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
4.
เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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5.

6.

สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิ นกาหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิ ดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอานาจในการให้ท่ ีน่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ที่เคยมีวีซา่ ในกลุม่
เชงเก้นควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.52 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6เดื อน)

3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาบัตรข้าราชการ /สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) /ส า เนา สู ติ บัตร (ในกรณี ท่ ีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี )
4. หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดื อน
ในปัจจุบนั , วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิ จการ ขอใบทะเบี ยนการค้าและหนังสื อรับรองที่ คดั ไว้ไม่เกิ น 3เดื อน (90 วัน)พร้อม
วัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง6เดื อน
6. สาเนาสมุดบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์ 6 เดื อน(นับจากวันปัจจุบนั ) หากมี ยอดเดื อนกระโดด ต้องขอ Statement
ย้อนหลัง 6เดื อนจากธนาคาร อัพเดท15 วันก่อนยื่ นวี ซ่าควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงิ นสม่ าเสมอ และมี
จานวนไม่ต่ ากว่า 6หลักเพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงิ นเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทางและ
สามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อดร้อน เมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาเนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
6.1ผู เ้ ดิ นทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง (บุ ค คลที่สามารถรับรองค่า ใช้จา่ ยได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่ สามารถสื บ
ความสัมพันธ์ได้ หรื อ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีตอ้ งใช้เพิ่มเติม คื อ Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคาร
เท่านั้น ระบุช่ ื อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จา่ ย) และระบุบชื่ อผูเ้ ดินทาง ต้องสะกดชื่ อ– นามสกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต เป็ นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยื่ นวีซา่
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6.2 กรณี ท่ ีบริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่ อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
7. กรณี ที่เป็ นนักเรี ยน นักศึ กษา จะต้องมีหนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)
เท่านั้น
8. กรณี ท่ ีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอมโดยที่บิดามารดา
และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อ
เขตโดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องและต้องมา
แสดงตัวพร้อมกันในวันยื่ นวีซ่า พร้อมเซ็นชื่ อในใบคาร้องขอวีซ่าต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานฑูต
9. การบิ ดเบื อนข้อเท็ จจริ งประการใดก็ ตามอาจจะถู กระงับมิ ให้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้น เป็ นการถาวรและ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ ม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯขอความร่วมมื อในการเชิ ญ
ท่า นไปสัม ภาษณ์ตามนั ดหมาย และโปรดแต่ง กายสุ ภาพทัง้ นี้ บริ ษั ท ฯจะส่ง เจ้า หน้า ที่ ไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
10. กรณี ยกเลิกการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพิ นิจของ
สถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่านเนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
11. เมื่ อท่านได้ชาระเงิ นมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ
ทางบริ ษัทฯจะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด

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

