กำหนดกำรเดินทำง

มกรำคม – มิถุนำยน 2566
( กรุ ณาสารองที่นงั่ ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน
่ วีซ่า)

วันที่1

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

20.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ S ของสาย การบินเตอร์
กิช แอร์ ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK069

23.00 น.

วันที่2
05.15 น.
07.25 น.
09.55 น.

เที่ยง
บ่าย

อิสตัลบูล – อัมสเตอร์ ดมั – ล่ องเรื อหลังคำกระจก - Coster Diamond - ดำมส์ สแควร์
เดินทางถึงประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งอัมสเตอร์ ดมั ประเทศเนเธอร์ แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TK1915
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอมั สเตอร์ ดมั ประเทศเนเธอร์ แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน
ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านออกเดินทางสู่
“กรุ ง อัม สเตอร์ ด ัม ” ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์
พร้ อ มชมวิว ทิ วทัศน์ ที่สวยงามระหว่างการ
เดินทาง ท้องทุ่งอันเขียวขจี สลับกับหมู่บา้ น
ทางชนบท ตลอดสองข้างทาง เดิ นทางถึ ง
“กรุ งอัม สเตอร์ ด ัม ” ตั้ง อยู่ ริ มฝั่ ง แม่ น้ าอัม
สเทล (Amstel)
เริ่ มก่ อ ตั้ งประมาณ
คริ สต์ศตวรรษที่ 12ปั จจุบนั เป็ นเมือง ที่ใหญ่
ที่สุดของเนเธอร์ แลนด์ มีประชากรในเขตตัว
เมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไปมาทัว่ เมืองอย่างเป็ นระเบียบกว่า100 สาย
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่า นได้เ พลิ ด เพลิ น กับการ “ล่ องเรื อหลังคากระจก” เรื อจะล่ องไปตามลาคลองของเมื องที่ จะให้ท่านได้เห็ น
บ้ า นเรื อนแบบชาวดั ช ต์ ที่ ส ร้ า งมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะเป็ น
อาคารทรงแคบที่ มี ต ะขออยู่ช้ ัน บนสุ ด ของ
อาคารเอาไว้ขนเฟอร์ นิเจอร์ เข้าบ้านระหว่าง
เส้ น ทางล่ อ งเรื อผ่า นบ้า นเรื อนแพที่ อ ยู่ ริ ม
คลองที่ มี อ ยู่ม ากถึ ง 2,500 หลัง แล้ว ไปชม
เขตที่ เ มื อ งที่
เก่ า แก่ ที่ สุ ดของกรุ ง
อั ม สเตอร์ ดั ม น าท่ านเข้ า ช ม “ส ถาบั น
เจี ยระไนเพชร” (Coster
Diamond)
อุตสาหกรรมการเจี ยระไนเพชรของเนเธอร์ แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดี ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก ชมขั้นตอน การ
คัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผูช้ านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็ นอัญมณี ที่มีค่าที่สุดสาหรับ
ท่านที่ตอ้ งการเป็ นเจ้าของอัญมณี ล้ าค่า เลือกซื้ อตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จากบริ ษทั ฯที่มีชื่อเสี ยง มี

ค่า

พักที่ :

เวลาให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้า ภายในร้ านที่ทาด้วยไม้เป็ นของที่ระลึกต่างๆ เช่นพวงกุญแจ, รองเท้าไม้, ภาพวาด,
ของที่ระลึ ก ฯลฯ นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ “ดามส์ สแควร์ ” จัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุ งอัมสเตอร์ ดมั อิสระให้ท่านได้เดิ น
เที่ยวชมบรรยากาศอันโรแมนติกกับอาคารต่างๆในสไตล์ยโุ รป
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
Van der Valk Hotel Schiphol หรื อที่พก
ั ระดับใกล้เคียง

วันที่3

อัมสเตอร์ ดมั - หมู่บ้ำนกังหันลมซำนส์ สคันส์ – กรุ งบรัสเซล
อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ ปลำซ – แมนำคินพิส – ช้ อปปิ้ ง

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ “ หมู่บา้ นกังหันลม” “ซานส์ สคันส์ ” ซึ่ งมีการอนุ รักษ์กงั หันลม และบ้านเรื อนดั้งเดิมของ
ฮอล แล นด์ ที่ นี่ เป็ นเหมื อนพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
กลางแจ้งที่รวมความเป็ นฮอลแล นด์หลาย
อย่างเข้าไว้ดว้ ยกัน บ้านไม้สีเขียวริ มน้ า สวน
เล็กๆ หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหัน ลม
เก่าแก่ กังหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม นอกจาก
กัง หั น ลมแล้ ว ก็ ย ัง มี ร องเท้า ไม้ อี ก ที่ เ ป็ น
สัญลักษณ์ ของประเทศ Nether lands ให้
ท่ า นได้เ ดิ น เที่ ย วชมบรรยากาศอัน สดชื่ น
บริ สุทธิ์ ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี ให้ท่านได้
เลือกซื้ อเลือกชมรองเท้าไม้และของที่ระลึกพื้นเมือง อาทิ เนยแข็งนานาชนิ ด, ของประดับบ้าน, ของใช้ในครัวเรื อน
ฯลฯ
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “กรุ งบรัสเซล” เป็ นเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ ยม และเป็ นศูนย์กลางหรื อเมืองหลวง
อย่า งไม่ เ ป็ นทางการของสหภาพยุโ รป น า
ท่านถ่ายรู ปคู่ “อะตอมเมี่ยม” ประติมากรรม
รู ปอะตอมมหึ มา สัญลักษณ์ จากการรวมตัว
ครั้ งแรกของกลุ่ ม ประเทศยุโ รปเมื่ อ ปี ค.ศ.
1959 น าท่ า นเดิ น ทาง เข้ า สู่ เขตเมื อ งเก่ า
ภายในบริ เวณ “จตุรัสกรองด์ปลาซ” สัมผัส
กับบรรยากาศลานกว้างซึ่ งล้อมรอบทั้งสี่ ดา้ น
ด้ว ยตึ ก โบราณแต่ ล ะตึ ก ล้ว นมี ล วดลายปู น
วิจิ ต รแต้ม ทองเป็ นอาคารสไตล์บ าร็ อ ก ทั้ง

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ศาลาว่าการเมือง ,พิพิธภัณฑ์ประจาเมือง, อาคารของสมาคมอาชีพต่างๆ ฯลฯ ซึ่ งจะทาสัญลักษณ์ไว้บนจัว่ หรื อเหนื อ
ประตู เ ป็ นลัญ ลัก ษณ์ เ ฉพาะของตัว เองน าท่ า นชม “แมนาคิ น พิ ส ” อนุ ส าวรี ย์ห นู น้อ ยยื น ฉี่ สั ญ ลัก ษณ์ ข องกรุ ง
บรัสเซลล์ ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ(มรดกโลก) ใจกลางเมือง ชมหมู่ตึกต่างๆ อาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริ ลเฮาส์
ซึ่ งครั้งหนึ่ งในอดี ตเคยเป็ นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริ ยเ์ บลเยี่ยม และเป็ นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ ยน
สิ นค้าในอดีต อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง อาทิ ช๊อคโกแลตผ้าลายลูกไม้ เสื้ อผ้ารองเท้ากระเป๋ า ฯลฯ
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ : Hotel Mercure Brussels Centre Midi หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่4

กรุ งบรัสเซล - แร็งส์ - ปำรีส - City Tour – ล่ องเรื อชมแม่ นำ้ แซนน์

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองแร็ งส์” เป็ นเมืองในจังหวัดมาร์ นในแคว้นช็องปาญาร์ ในประเทศฝรั่งเศส เมือง
แร็ ง ส์ ต้ ัง อยู่ ท างตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของ
ฝ รั่ ง เ ศ ส ร า ว 1 2 9 กิ โ ล เ ม ต ร ท า ง
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของปารี ส แร็ งส์ ก่อตั้ง
ขึ้ นโดยกอลและกลายมาเป็ นเมื อ งส าคัญ
ระหว่ า งสมัย จัก รวรรดิ โ รมัน น าท่ า นชม
“มหาวิหารแร็ งส์ ” หรื อชื่ อทางการว่า กาเตด
ราลนอร์ เทรอ-ดามเดอแร็ งส์ เป็ นอาสนวิหาร
สาคัญของเมืองแร็ งส์ จังหวัดมาร์ น ประเทศ
ฝรั่งเศส ที่เคยใช้ในพิธีสวมมงกุฎกษัตริ ยข์ อง
ประเทศฝรั่ ง เศส มหาวิ ห ารสร้ า งเสร็ จ เมื่ อ
ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ยกเว้นด้านหน้าซึ่ ง
มาเสร็ จเอาอีกศตวรรษหนึ่ งต่อมา แต่ยงั เป็ นสถาปั ตยกรรมของคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ทางเดิ นกลางขยายให้ยาวขึ้ น
เพื่อให้มีเนื้อที่เพียงพอกับผูท้ ี่เข้าร่ วมพิธีสวมมงกุฎ
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารี ส ” / ถึงมหานครปารี ส นาท่าน ผ่านชม มหานครปารี ส ตั้งอยูบ่ นแม่น้ าแซ
นน์บริ เวณตอนเหนื อของประเทศฝรั่ ง เศสบนใจกลางแคว้นอี ล -เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่ นฐานมากว่า 2,000 ปี
ปั จจุบนั กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ าสมัยแห่ งหนึ่ งของโลก และ ด้วยอิทธิ พล
ของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่ อ แฟชัน
่ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทาให้กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สาคัญที่สุด
แห่ งหนึ่ งของโลก นาท่าน “ล่องเรื อชมแม่น้ าแซนน์” พร้อมชมชมสถานที่สาคัญคู่บา้ นคู่เมืองสองฝั่ งของแม่น้ า
แซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุ รักษ์และสร้างภาพให้
ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ
วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุ ยส์ ,โบสถ์นอร์ ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์ เซย์ , แซงวาลี้ด , พระราชวังบูร์บ็อง ,สะพานอเล็ก

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ซานเดอร์ ที่ 3 ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อนั โดดเด่นของมหานครปารี ส บริ เวณ“จัตุรัส
ทรอคาเดโร” จากนั้น นาท่านถ่ายภาพคู่กบั “ ประตูชยั ” Arc de Triomphe สัญลักษณ์แห่ งชัยชนะที่จกั รพรรดินโป
เลียน
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Best Western Plus Paris Vélizy หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่5
เช้า

ปำรีส – ห้ ำงลำฟำแยต - ช้ อปปิ้ งจุใจแบบเต็มวัน

เที่ยง

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่หา้ งสรรพสิ นค้า แกลลารี -ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette
อิสระอาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง

ค่า

อิสระอาหารมื้อค่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง

พักที่ :

Best Western Plus Paris Vélizy หรื อที่พก
ั ระดับใกล้เคียง

วันที่6

ปำรีส – ช้ อปปิ้ ง - La Vallee Village Outlet – เดินทำงกลับ

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ “La Vallee Village Outlet” เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งเอาท์เล็ต ที่ใหญ่ที่สุดของปารี ส ซึ่ งมีสินค้าแบรนด์
เนมต่ า งๆให้ ท่ า นได้เ ลื อ กซื้ อ มากมาย
อาทิ เ ช่ น ARMANI, LONGCHAMP,
BURBERRY, TOD'S, PAUL SMITH,
BALLY และ เครื่ องสาอาง, น้ าหอม,
เครื่ องประดับ, กระเป๋ าหนังและเครื่ อง
หนังอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้
อปปิ้ ง สาหรับราคาสิ นค้านั้นจะค่อนข้าง
ถูกกว่าร้ านค้าข้างนอก และยังมีส่วนลด
พิ เ ศษให้เ ฉพาะนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทาง
มาช้อปปิ้ งที่ นี่ เท่ านั้น ได้เวลาพอสมควร น าท่ านออกเดิ น ทางสู่ ท่ าอากาศยาน เพื่ อให้ท่ านได้มีเ วลาท า TAX
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK1828

19.55 น.

วันที่7
00.05 น.
01.45 น.
15.25 น.

อิสตัลบูล - กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงอิสตันบูล (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK068
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดิ นทางอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
เวิลด์ คอนเน็คชัน
่ ส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผูน้ าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ***

อัตรำค่ ำบริกำร
กาหนดการเดินทาง

23 – 29 ม.ค. 66
05 – 11 ก.พ. 66
12 – 18 ก.พ. 66
19 – 25 ก.พ. 66
05 – 11 มี.ค. 66
12 – 18 มี.ค. 66
19 – 25 มี.ค. 66
23 – 29 เม.ย. 66
30 เม.ย. – 06 พ.ค.66
21 – 27 พ.ค. 66
04 – 10 มิ.ย. 66
18 – 24 มิ.ย. 66

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
66,900
62,900
64,900
62,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
66,900
62,900
64,900
62,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(เสริ มเตียง)

62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
62,900
66,900
62,900
64,900
62,900

พักเดี่ยว

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
12,000
10,000
12,000
10,000

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจานวนผูเ้ ดินทางครบ 25 ท่านเท่านั้น *
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ **

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-อัมสเตอร์ ดมั // ปารี ส-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูใ่ นแถบ
ที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื อการประชุ มต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

5. ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้ อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (700 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (10 ยูโร)
ค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริ การยืน
่ วีซ่า ท่านละ 7,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 40,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถู กปฏิ เสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน
่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้อง
เดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดู แล และอานวย
ความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน
่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน
่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวซ
ี ่ ำทีท่ ่ ำนยื่นไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยจริงทีเ่ กิดขึน
้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนิ นการ ทางสถานทู ตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการ
พิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่ น
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถู กหักบางส่ วน และ
ส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ ง
เท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2
คืนแรกของการเดิ นทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่
จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจาที่ตอ้ ง
การันตีที่นงั่ กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสำรที่ใช้ ประกอบในกำรยื่นวีซ่ำ (ต้ องมำโชว์ ตวั ที่สถำนทูตพร้ อมสแกนนิว้ มือทุกท่ ำน)


หนังสื อเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้ งำนไม่ ตำ่ กว่ ำ 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า



รู ปถ่ ำยสี ฉำกหลังเป็ นสี ขำวเท่ ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 3 รู ป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น
ฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุด
*** กรณีค้ำขำย : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์ หรื อใบทะเบียนกำรค้ ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อ
สาเนาใบเสี ยภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนังสื อรับรองการทางาน (ตัวจริง)เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีข้ำรำชกำร: หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่
อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
 หนังสื อแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริ ง) ของบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรั พย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชี ออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจาเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถำนทูตไม่ รับบัญชีกระแสรำยวัน )
 หนังสื อรั บรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบัญชี ออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุ ณาสะกดชื่ อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนิ นการขอประมาณ 3-5 วันทา
การ) โดยต้องทาแยกกัน ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่ สำมำรถถ่ ำยเอกสำรได้ )
***ในกรณีเป็ น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ ำใช้ จ่ำยให้ กน
ั ได้ ) ***
 กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง)
 สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ ำน อย่ ำงละ 1 ชุด / สำเนำสู ตบิ ัตร 1 ชุด (กรณีอำยุตำ่ กว่ ำ 20 ปี )
 สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำทะเบียนหย่ ำ / สำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ ำย) / สำเนำใบเปลีย่ นชื่ อ -สกุล อย่ ำงละ 1 ชุด (ถ้ ำมี)
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสั มภำษณ์ กรุ ณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสั มภำษณ์ ด้วย ***
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ ำงอื่นเพิม่ เติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุ ณำเตรี ยมเอกสำรเพิ่มเติมให้
ครบถ้ วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ ออกวีซ่ำสำหรับสถำนทูต ***
 กำรบิดเบือนข้ อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง
 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรี ยกสั มภำษณ์ บำงท่ ำน ทำงบริ ษัทฯขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วซ
ี ่ ำแล้ ว ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ



ของท่ ำน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทำงสถำนทูตจะรั บพิจำรณำเฉพำะท่ ำนที่มีเอกสำรพร้ อมและมีค วำมประสงค์ ที่จะเดินทำงไปท่ องเที่ยวยังประเทศตำมที่ร ะบุ
เท่ ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

