เยอรมนี-เนเธอร์ แลนด์ -เบลเยี่ยม-ฝรั่ งเศส
แฟรงค์ เฟิ ร์ ท-ไฮเดลเบิร์ก-โคโลญจน์ -อัมสเตอร์ ดัม
บรัสเซลล์ -บรูจจ์ -แวร์ ซายน์ -ปารีส
รวมวีซ่าและ ทิปคนขับรถ
โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์ เวย์ (QR)

กาหนดการเดินทาง

วันแรก
18.00 น.
21.15 น.

วันที่สอง
07.05 น.

มีนาคม
เมษายน

26 มี.ค.-02 เม.ย.
17-24 / 30 เม.ย.-07 พ.ค.

กรุงเทพฯ-แฟรงเฟิ ร์ ต (เยอรมนี)
พร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ P ประตู 8 สายการบิน
กาตาร์ แอร์ เวย์ เจ้ าหน้ าที่จากบริษัทฯ อํานวยความสะดวกดูแลเรื่องการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ แฟรงเฟิ ร์ ต โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR-833 / QR-069 (มีอาหารรอบ
ดึกและอาหารเช้ าบริการบนเครื่อง)
แฟรงเฟิ ร์ ต-ไฮเดลเบิร์ก-โคโลญจน์
เดินทางถึง สนามบินแฟรงเฟิ ร์ ต หลังผ่านขันตอนการตรวจหนั
้
งสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้ อย
(เวลาที่ยโุ รปช้ ากว่าที่ประเทศไทย 5 ชัว่ โมง ช่วงฤดูร้อน) นําท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิ ร์ ต เมืองใหญ่ที่เป็ น
ศูนย์กลางธุรกิจการค้ าของเยอรมนี นําท่านชมบริเวณ จัตุรัสโรเมอร์ ย่านเมืองเก่าของแฟรงเฟิ ร์ตที่ได้ บรู ณะ
อาคารบ้ านเรือนในสมัยก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 รวมทัง้ มหาวิหารโดม ของแฟรงเฟิ ร์ต ในบริเวณเดียวกัน
เป็ นที่ตงของร้
ั้
านขายของที่ระลึก ร้ านอาหาร ห้ างสรรพสินค้ าต่าง ๆ นําท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองไฮเดล
เบิร์ก (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองมหาวิทยาลัยที่โด่งดังของเยอรมนี และยังเป็ นเมืองพระราช

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

วันที่สาม
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

สมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั อานันทมหิดล นําท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ที่สร้ างมา
ตังแต่
้ ยคุ ศตวรรษที่ 12 และได้ รับการต่อเติมมาในหลายยุคสมัย ปั จจุบนั เป็ นปราสาทที่ได้ รบั ความเสียหายไป
ตามกาลเวลา ไฟไหม้ แผ่นดินไหว จนเหลือให้ เห็นดังปั จจุบนั นําท่านชมประตู วันไนท์เกท ที่สร้ างเสร็จในคืน
เดียว ชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ริมฝั่ งแม่นํ ้าเนคการ์ ให้ ท่านเดินเล่น ชมวิวสวย และถ่ายรูปกับตัวปราสาท
ที่ตงอยู
ั ้ ่บนเนินเขา จากนันนํ
้ าท่านชม สะพานโอลด์ บริดจ์ หรือ สะพานคาร์ ล ทีโอดอร์ ให้ ท่านเดินเล่นชม
เมือง-ช้ อปปิ ง้ ของ
ที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองใหญ่ริมฝั่ งแม่นํ ้าไรน์ของ
เยอรมนี ต้นกําเนิดของหัวนํ ้าหอม โอ เดอ โคโลญจน์ 4711 ที่มีชื่อเสียง นําท่านชมภายในของ มหาวิหาร
แห่ งเมืองโคโลญจน์ ที่สร้ างด้ วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ตงเด่
ั ้ นเป็ นสง่าอยูใ่ จกลางเมือง ให้ เวลาท่านเดิน
เล่นช้ อปปิ ง้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ าเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก RAMADA HOTEL KOLN หรือเทียบเท่า
โคโลญจน์ -อัมสเตอร์ ดัม (เนเธอร์ แลนด์ )
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ ดัม (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) นครหลวงแห่ งประเทศเนเธอร์
แลนด์ ประเทศที่ได้ชื่อว่า แผ่นดินอยู่ตํ่ากว่าระดับนํ ้าทะเลปานกลาง นําท่านสูห่ มูบ่ ้ านกังหันลม ถ่ายรูปกับ
กังหันลม แลนด์มาร์คที่สําคัญอีกอย่างหนึง่ ของชาวดัทช์ จากนันนํ
้ าท่าน ชมขันตอนการทํ
้
า รองเท้ าไม้ และ
ฟั งขัน้ ตอนการทาเนยแข็ง แบบพื ้นบ้ านดังเดิ
้ ม พร้ อมเลือกซื ้อเป็ นของฝากของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่าน เข้ าชมโรงงานเจียระไนเพชร ชันดี
้ เยี่ยมที่มีชื่อเสียงระดับโลกในการเจียระไนเพชรนํ ้างาม ซึ่งเป็ น
งานฝี มือลือชื่อของเนเธอร์แลนด์มานาน พร้ อมกันนันท่
้ านจะได้ มีโอกาสเลือกซื ้อเพชรเม็ดงามในราคากันเอง
จากโรงงานอีกด้ วย นําท่าน ลงเรือหลังคากระจก ล่ องชมภายในเมืองเก่ าของอัมสเตอร์ ดัม ชมสองฝาก
ฝั่ งคลองของตัวเมืองอัมสเตอร์ดมั ที่มีอายุหลายร้ อยปี ชมบ้ านเรือนสไตล์ดชั ท์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่ง
ตลอดเวลาหลายร้ อยปี ที่ผา่ นมา คลองเป็ นเส้ นทางคมนาคมที่สําคัญที่สดุ ของเมืองนี ้และอัมสเตอร์ดมั ก็มี
คลองจํานวนมากที่สดุ ในโลกด้ วย (ประมาณ 100 คลอง ยาวรวมกัน 97 กม.) และมีสะพานข้ ามคลอง 600
สะพาน สถานที่สําคัญน่าชมที่สดุ ของอัมสเตอร์ดมั เกือบทังหมดจะอยู
้
่ริมคลอง รวมทังคฤหาสน์
้
บ้านช่องของ
คหบดีเก่าแก่ด้วย แม้ กระทัง่ ตลาดดอกไม้ สดของเมืองหลวงแห่งนี ้ก็ยงั อยู่ริมคลอง นําท่านสูบ่ ริเวณ จัตุรัส
ดัมสแควร์ ศูนย์กลางของเมืองอัมสเตอร์ดมั เป็ นย่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าชันนํ
้ า ผ่านชม พระราชวังของพระ

ค่า

วันที่ส่ ี
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

วันที่ห้า
เช้ า

ราชินีเบียทริค จากนันให้
้ ท่านได้เลือกซื ้อสินค้ าภายในร้ านที่ทําด้ วยไม้ เป็ นของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น พวง
กุญแจ รองเท้ าไม้ ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเดินทางเข้าสู่ท่ พ
ี กั CORENDON VITALIY HOTEL AMSTERDAM หรือเทียบเท่า
ลิสเซ่ -สวนเคอเคนฮอฟ-อัมสเตอร์ ดัม
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลิสเซ่ ที่ตงของสวนดอกไม้
ั้
ในช่วงฤดูใบไม้ ผลิที่สวยงามที่สดุ ในโลก สวนเคอเคน
ฮอฟ นําท่านเดินชม สวนเคอเคนฮอฟ ซึ่งเริ่มจากการเป็ นสวนครัวเล็ก จนกลายมาเป็ นสวนไม้ ดอกและไม้
ยืนต้ นที่สวยงามและสงบร่มรื่น ด้ วยพื ้นที่กว่า 32 เฮคเตอร์ ทางเดินเท้ าชมสวนสวยที่ยาวกว่า 15 กม. โดย
สวนแห่งนี ้ได้ ตกแต่งด้ วยไม้ ดอกนานาชนิด เช่น ทิวลิป ไฮยาซินด์ กล้ วยไม้ กุหลาบ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางข้ ามพรมแดนสู่ ประเทศเบลเยียม เพื่อเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
3.30 ชม.) หนึ่งในเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก ที่มีความสวยงามของสถาปั ตยกรรม
ของอาคารบ้ านเรือน และยังมีบรรยากาศที่โรแมนติคมาก ๆ ของเบลเยียม เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดเวสต์ฟ
ลานเดอส์ในเขตเฟลมมิชของเบลเยียมอีกด้ วย เป็ นอีกหนึง่ เมืองที่นกั ท่องเที่ยวยุโรปและอเมริกนั นิยมไป
เที่ยวกัน เดินเล่นชม จัตุรัสกลางเมือง ที่มีมหาวิหารกลางเมืองและหอระฆังเบลฟรีสงู เป็ นสัญลักษณ์ของ
เมือง จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ บรัสเซลล์ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองหลวงของเบลเยียม เป็ น
ที่ตงของหน่
ั้
วยงานที่สําคัญ ๆ ของสหภาพยุโรป อีกทังบรั
้ สเซลล์เป็ นที่ตงขององค์
ั้
กรระหว่างประเทศที่สําคัญ
หลายแห่ง เช่น องค์การนาโต้ ทําให้ หลายประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่
ละประเทศ สถานทูตประจําสหภาพยุโรป และสถานทูตประจํานาโต แวะถ่ายรูปกับ อโตเมี่ยม ประติมา
กรรมขนาดใหญ่ที่เป็ นสัญลักษณ์ที่สําคัญของการรวมตัวของยุโรปที่เริ่มต้นมาตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1958
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเดินทางเข้าสู่ท่ พ
ี กั HUSA PRESIDENT PARK หรือเทียบเท่า
บรัสเซลส์ -ปารีส-ชมเมือง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมความสวยงามของ จัตุรัสแกรนด์ เพลซ ที่เป็ นแลนด์มาร์คของบรัสเซลส์ สถานที่ตงของอดี
ั้
ตพระ
ราชวังหลวง ศาลาว่าการเมืองเก่า ที่มีสร้ างด้ วยศิลปะหลายยุคสมัยทังโกธิ
้ ค บารอค และรอคโคโค นําท่าน
ถ่ายรูปคูก่ บั หนูน้อยมานิคนิ พีส หรือหนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์อีกอย่างของบรัสเซลส์ จากนันนํ
้ าท่าน
เดินทางสู่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมืองผู้นําแห่งโลกแฟชัน่ เมืองอันสวยสดด้ วยศิลปะและสถาปั ตยกรรมแหล่ง

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

รวมแฟชัน่ ชันนํ
้ าของยุโรป นาท่ านนั่งรถชมเมืองปารีส แวะจอดรถถ่ายรูปกับสถานที่สําคัญ ๆ เช่น วิหาร
โดมอินวาลิด หอคอยไอเฟิ ล จัตรุ ัสคองคอร์ต ถนนชองมป์เอลิเซ่ ประตูชยั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่าน ลงเรือบาโตว์ มุช เพื่อล่องเรือชมความสวยงามของอาคารบ้ านเรือนที่ตงอยู
ั ้ ่ ริม 2 ฝั่ งแม่นํ ้าแซนต์
จากนันนํ
้ าท่านขึ ้นชมวิวสวยของปารีสจากบนเนินเขามองต์มาร์ต ที่ตงของ
ั ้ มหาวิหารซาคเคอร์ เกอร์ หรือ
วิหารพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์สีขาวที่ชาวปารีเซียง ร่วมกันบริจาคเงินในการก่อสร้ าง บริเวณด้ านหลังมี
ศิลปิ นสมัครเล่นมาคอยรับจ้ างวาดรูปให้ นกั ท่องเที่ยว รวมทังมี
้ ร้านค้ า ร้ านขายของที่ระลึกมากมาย จากนัน้
นําท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าราคาพิเศษในร้ านค้ าปลอดภาษี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเดินทางเข้าสู่ท่ พ
ี กั MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า

วันที่หก
เช้ า

ปารีส- อิสระช้ อปปิ ้ งเต็มวัน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
วันอิสระสําหรับท่าน เดินเล่นช้ อปปิ ง้ สินค้ าในห้ างสรรพสินค้ าแกลเลอรี่ ลาฟาแยต เพื่อเดินชมและเลือกซื ้อ
สินค้ าทัว่ ไป หรือแบรนด์เนมดังอย่างหลุยส์วิตตองค์ แอร์เมส ชาเนล เป็ นต้ น หรือเข้ าชม พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟวร์
(ไม่ รวมค่ าเข้ าชม แห่ งละประมาณ 15 ยูโร)
รับประทานอาหารกลางวัน-ค่า อิสระตามอัธยาศัย (แต่ มีรถบริการ รับส่ ง เช้าและเย็น) ได้ เวลานัด
หมาย / นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด
เช้ า

ปารีส-แวร์ ซายส์ -มหาวิหารนอทรดาม-สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ ซายส์ เพื่อนําท่านเข้ าชม ภายในของพระราชวังแวร์ ซายส์ พร้ อมฟั งบรรยาย
จากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อให้ ท่านได้ ทราบถึงประวัติและความหมายของผลงานศิลปะที่ตกแต่งอยู่ในแต่ละ
ห้ องเดินผ่านห้ องท้ องพระโรงกระจก Hall of Mirror ที่สวยงาม สถานที่พระยาโกษา ทูตเอกจากอยุธยาเข้ า
เฝ้าพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 และยังเป็ นห้ องที่เซ็นสนธิสญ
ั ญาแวร์ซายส์หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ให้ เวลาท่านเดิน
เล่นภายในพระราชวังและอุทยานด้ านหลัง นําท่านเดินทางเข้ าสู่ กรุงปารีส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเข้ าชมภายในของ มหาวิหารนอเทรอดาม ที่ตงอยู
ั ้ ่บนเกาะอิล เดอ ลาซิเต้ ที่ตงอยู
ั ้ ่กลางแม่นํ ้าแซนต์
ที่สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบกอธิคที่งดงามด้ วยกระจกสีสแตนกลาสที่งดงามที่สดุ ของฝรั่งเศส
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารไทย
นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชาร์ ลเดอโกลล์ เพื่อผ่านขันตอนการทํ
้
าคืนภาษี -เช็คบัตรโดยสารตรวจ
หนังสือเดินทาง เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

กลางวัน
บ่ าย
ค่า
18.00 น.

22.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR-038/ QR-832 (มีอาหารกลาง
คํ่าและอาหารเช้ าบริการบนเครื่อง โดยแวะเปลีย่ นเครื่องที่โดฮา ประมาณ 3 ชม.)

วันที่แปด
19.00 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*******************************************************************
อัตราค่ าบริการ
มีนาคม
26 มี.ค.-02 เม.ย.
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่ าน
ท่ านละ
63,900
บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
8,000
บาท
อัตราค่ าบริการ
เมษายน
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่ าน
พักเดี่ยวเพิ่ม

17-24 / 30 เม.ย.-07 พ.ค.
ท่ านละ
69,900
10,000

บาท
บาท

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าภาษีนา้ มัน ในกรณีท่ สี ายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม ***
เงื่อนไขการจองทัวร์
* กรุณาวางเงินมัดจํา ท่ านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับค่ามัดจําแล้ วเท่านัน้
* หากมีการยกเลิการจอง หลังจากที่ชําระค่ามัดจําเรียบร้ อยแล้ ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจํา เนื่องจาก
เป็ นทัวร์ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ ชําระค่าตัว๋ เครื่องบินล่วงหน้ า (โดยยังมิได้ รวมภาษี สนามบิน และภาษี นํ ้ามัน) ให้ กบั
สายการบินไทยเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
* หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทําการยื่นวีซ่า ซึ่งจะทําการยื่นวีซ่า
ล่วงหน้ า 1 เดือนครึ่ง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ ว จะต้ องชําระค่าเปลีย่ นชื่อและ
ค่าภาษี นํ ้ามันที่ปรับเปลีย่ น โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้ องยื่นวีซ่าเดีย่ วในกรณีที่สถานฑูตมีคิวให้ ยื่น
และต้ องชําระค่าวีซ่าใหม่ท่านละ 4,000 บาท
* การชําระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ ต้ องชําระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทําการ
* บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทงหมด
ั้
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทฯ ต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

* กรณีเจ็บป่ วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจําทังหมด
้
เนื่องจากเหตุผลในข้ อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออก
บัตรโดยสารและทําการยื่นวีซ่าแล้ ว บริษัทฯ จะทําการคืนเงินได้ หรือไม่ ขึ ้นอยู่กบั สายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้ จ่าย
ที่เกิดขึ ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง
* กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจํา และค่าทัวร์
* กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คนื ค่ามัดจํา และค่าทัวร์
อัตรานีร้ วม
* ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้ าร์ ชันประหยั
้
ด
* ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
* ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการที่ระบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
* ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุและค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
* ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้ น
* ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
* ค่าทิปคนขับรถ
* ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่เกิน 75 ปี กรม
ธรรมพ์ 500,000 บาท
* ค่าภาษี นํ ้ามันเชื ้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มกี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
25 ม.ค.60 และท่านต้ องชําระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
อัตรานีไ้ ม่ รวม
* ค่านํ ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
* ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
* ค่าพนักงานยกกระเป๋ าโรงแรม และสนามบิน
* ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ต้ องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์ อกี ท่ านละ 800 บาท
* ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
* ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
* ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าว
* สําหรับราคานี ้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษี ท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
* ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
* ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ
* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่าง
ประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ

* กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศที่ผ้ เู ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึ ้น
และมีเหตุทําให้ การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้ รบั
การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ ามนําเข้ า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรว
คนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทังหมดหรื
้
อบางส่วน
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้ าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย
ข้ อมูลเพิ่มเติมเร
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
* เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบ
ห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้ องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดี่ยว แต่ อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือแยกพักแบบ 1 ห้ องคู่ และ 1 ห้ องเดี่ยว โดย
ท่ านจะต้ องชาระค่ าพักเดี่ยวเพิ่ม ประมาณ 1,500 บาทหรือแล้ วโรงแรมเรียกเก็บของคืนที่พักนัน้ ๆ
* โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
* กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
* โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มี
อ่างอาบนํ ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตฝรั่งเศส
*** ยื่นวีซ่าฝรั่งเศส การแสดงตัวเพื่อสแกนลายนิว้ มือที่ศูนย์ ย่ นื TLS FRANCE ***
หมายเหตุ ห้ามมิให้ ใส่ คอนแทคเลนส์ ที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดวงตา เช่ น คอนแทคเลนส์ สี คอน
แทคเลนส์ บกิ๊ อายส์ ในระหว่ างการทาการจัดบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์)
สิ่งที่ท่านควรทราบก่ อนยื่นวีซ่า
* สถานทูตฝรั่งเศสไม่อนุญาตให้ ผ้ สู มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า
* สําหรับผู้เดินทางที่ศกึ ษาหรือทํางานอยู่ตา่ งประเทศ จะต้ องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตนพํานัก
หรือศึกษาอยู่เท่านัน้
* การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึ ้น

หมายเหตุ กรณีลกู ค้ าท่านใดมีการใช้ พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้ าต้ องแจ้ งให้ ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อ
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน
เอกสารในการขอวีซ่าฝรั่งเศส (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง) ใช้ เวลาพิจารณาอนุมตั ิวซี ่า 15 วันทําการ
* หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (มีหน้ าว่างที่ยังไม่ ประทับตรา 2 หน้ าขึน้ ไป) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบนั เท่านัน้ ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพื่อ
ป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล้ วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ในส่วนของพาสปอร์ต
เก่าถ้ ามีวีซ่าเชงเก้ นที่เคยใช้ เดินทางภายใน 3 ปี นับจากปัจจุบนั วีซ่าอเมริกาและวีซ่าอังกฤษ ให้ ถ่ายสําเนาหน้ า
พาสปอร์ตและหน้ าวีซ่ามาด้ วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
* รูปถ่ าย สีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จํานวน 2 รูป ขนาดของใบหน้ าวัดจากศีรษะ
ถึงคาง 3 ซม. และฉากหลังต้ องเป็ น สีขาวเท่านัน้ (ไม่สวมแว่นตา)
* สําเนาทะเบียนบ้ าน/บัตรประจําตัวประชาชนพร้ อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ ทงเบอร์
ั้
บ้านเบอร์มือถือ
* สําเนาสูติบตั ร (ในกรณีที่อายุยงั ไม่ครบ 20 ปี บริบรู ณ์ต้องแนบมาด้ วย) ต้ องแปล
เป็ นภาษาอังกฤษจากศูนย์ แปล
* สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ ามี) ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษจากศูนย์ แปล
* ใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ ามี) ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษจากศูนย์ แปล
* สําเนาบัตรข้ าราชการ
* หลักฐานการทางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN ” แทนการใช้
ชื่อของแต่ละสถานทูต)
* พนักงานบริษัท : ใช้ หนังสือรับรองจากสถานที่ทํางาน (เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือน
และวันเริ่มทํางาน
* ข้ าราชการ : ใช้ หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัด (เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุตําแหน่ง อัตรา
เงินเดือน และวันเริ่มทํางาน
* กรณีเกษียณอายุ : ใช้ สําเนาบัตรข้ าราชการบํานาญ
* เจ้ าของบริษัท : ใช้ หนังสือจดทะเบียนบริษัท , หนังสือจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วน (คัดสาเนาไม่ เกิน 3 เดือนนับ
จากวันยื่นวีซ่า) ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษจากศูนย์ แปล
* เจ้ าของร้ านค้ า : ใช้ ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403 ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษจากศูนย์ แปล
* ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง (เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุรายได้ตอ่ เดือน,วันเริ่ม
งาน,ตําแหน่ง พร้ อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย,สัญญาเช่า,ใบเสร็จแสดงการซื ้อขาย,เอกสารการ
เสียภาษี

* นักเรียน/นักศึกษา : ใช้ หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุชนเรี
ั ้ ยน
หมายเหตุ (เอกสารต้ องออกไม่ เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
* หลักฐานการเงิน ใช้ สําเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้ าของบัญชี ของธนาคารใดๆ กรณีที่เป็ น
สมุดบัญชีที่มเี ลขที่ประจําเล่มทุกหน้ า อาทิเช่น ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรี เป็ นต้น แต่หาก
เป็ นของธนาคารที่ในสมุดบัญชีแต่ละหน้ าไม่มีหมายเลขประจําเล่ม ขอให้ ออกเป็ น STATEMENT โดยขอให้ ธนาคาร
ออกได้ ย้ อนหลังไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และปรับยอดวันที่ให้ เป็ นปั จจุบนั ที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ในแต่ละหน้ าของ statement
จะต้ องมีชื่อเจ้ าของบัญชีและเลขที่บญ
ั ชีกํากับทุกหน้ าด้ วย (เนื่องจากมีผ้เู คยกระทําการปลอมแปลง)
* กรณีที่เป็ นสมุดบัญชีที่ระบุไว้ ข้างต้ นหรือในหน้ าสมุดมีหมายเลขเล่มกํากับ ให้ ถ่ายสําเนา ทุกหน้ า และปรับสมุด
อัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ที่สดุ เท่าที่จะทําได้ และถ่ายนําเนาย้ อนหลังไปไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนนับจากปั จจุบนั พร้ อมสําเนา
หน้ าบัญชีหน้ าแรกที่มชี ื่อเจ้ าของบัญชี
* หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้ าแรกที่มีชื่อเจ้ าของบัญชี ของเล่มเก่าที่ตอ่ พร้ อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
* กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้ วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจํา
เป็ นต้น
* กรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายให้ บคุ คลใน
ครอบครัวด้ วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้ องมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้ วยแม้ วา่
จะจดทะเบียนสมรสแล้ วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้ องทําจดหมายรับรองการเงิน
พร้ อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี ้แจงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้ วย
(สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซ่าทุกกรณี )
* กรณีท่ ผี ้ เู ดินทางเป็ นเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี เด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปี บริบรู ณ์ ไม่ได้ เดินทางพร้ อมบิดา-มารดา หรือ
เดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทําจดหมายยินยอมจากทางอําเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้ องไปยื่นเรื่องแสดง
ความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
* กรณีบตุ รอยูใ่ นความดูแลของบิดาหรื อมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้ องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสาร
การหย่าร้ าง โดยมีข้อความระบุวา่ มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

