กาหนดการเดินทาง
7 – 13 ธ.ค. 60
ธันวาคม 2560

กุมภาพันธ์ 2561

28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61
29 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61
28 ก.พ. – 6 มี.ค. 2561
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

วันทีห่ นึ่ง กรุงเทพ
17.00 น. คณะเดิ นทางพร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภู มิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้ น 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งดู ไ บ ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ ย วบิ น ที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)

วันทีส่ อง ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิเช – พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.20 น. เดิ นทางสู่ เมือ งปารี ส ประเทศฝรั่ งเศส โดยสายการบิ น เอมิเรตส์
เที่ยวบินที่ EK 71 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
08.00 น. เดินทางถึ งเมื องปารี ส ประเทศฝรั่ งเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมื องและสัมภาระแล้ว นาท่านเดิ นทางสู่ มหานครปารี ส (Paris) เมือง
หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อนั เหลือล้น ติดอันดับ 1
ใน 10 ของโลก ที่ นัก ท่ องเที่ ยวอยากมาเยือนมากที่ สุ ด ปั จจุ บ ันกรุ ง
ปารี สเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ าสมัย แห่ ง
หนึ่ งของโลก ที่ท รงด้วยอิท ธิ พ ลของการเมื อง การศึกษา บันเทิ ง สื่ อ
แฟชั่น วิท ยาศาสตร์ แ ละศิ ล ปะ ท าให้ ก รุ ง ปารี ส เป็ นหนึ่ ง ในเมื อ งที่
ส าคัญ ที่ สุ ด แห่ งหนึ่ ง ของโลก น าถ่ ายรู ป เป็ นที่ ระลึ ก กับ หอไ อเฟล
(Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสู งตระหง่านคู่นครปารี สด้วยความสู ง
ถึง 1,051 ฟุ ต ซึ่ งสร้ างขึ้ นในปี ค.ศ.1889 ที่ บริ เวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ นาท่านถ่ายรู ป ประตู ชัยชมทิวทัศน์ของ
ร้านค้าบูติคชั้นนาระดับโลก ที่ต้ งั เรี ยงรายอยูบ่ นถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดาเนิน
เทีย่ ง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านถ่ายรู ปหน้า พิพธิ ภัณฑ์
ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสี ยงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุด
แห่ งหนึ่ งของโลก ตัวอาคารเดิ มเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุ บนั
เป็ นสถานที่ ที่ จดั แสดงและเก็ บ รั ก ษาผลงานทางศิ ล ปะที่ ท รงคุ ณ ค่ า
ระดับโลกเป็ นจานวนมาก อิสระท่านเลือกซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ราคาถูกใน
ร้ า นค้ า ปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่ น เครื่ อ งส าอาง น้ าหอม
นาฬิกาหรื อกระเป๋ า หลังจากนั้นนาท่าน ล่ องเรื อบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ าแซนที่
ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารี ส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิ คของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่ ง
แม่น้ า เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเรื อจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารี ส (Notre-dame
de Paris) อายุกว่า 800ปี เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิ กที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยม
และยอดปลายแหล มบนหลังคาวิหารสู ง จากระดับ พื้ นดิ น ถึ ง 96 เมตร เป็ นสถานที่ ป ระกอบพิ ธี อภิ เษกสมรส
ระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็ นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ค่ า

บริ การอาหารค่ า ณ ภั ต ตาคาร น าท่ า นเข้ า สู่ ที่ พ ั ก  ณ Mercure Paris Roissy Charles-De-Gaulle
หรื อเทียบเท่า

วันสาม La Vallee Village Outlet - แกลลอเรียลาฟาแยตต์
เช้ า

ค่า

วันสี่
เช้ า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่ าน
เดิ นทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่ งช้อปปิ้ งที่ รวม
ร้ า นค้ า แบรนด์ เ นมดั ง มากมายกว่ า 70 ร้ า น สั ม ผั ส
ประสบการณ์ ก ารช้ อ ปปิ้ ง ที่ ค รบครั น ด้ว ยสิ น ค้า ชั้น น า
ต่ า งๆ มากมาย เช่ น CELINE, KENZO, LONGCHAMP,
POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL
SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN
KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI,
DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง) นาท่าน
สู่ แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสิ นค้าชื่ อดังของกรุ งปารี ส เปิ ดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่ าที่คนปารี ส
ชอบเดินช้อปปิ้ งกันมากที่สุด มีแฟชัน่ โชว์ให้ชมฟรี ทุกๆสัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบบริ การตนเองกับทิวทัศน์ที่
สวยงามบนชั้น 6 ซึ่ งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่ าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสิ นค้านี้มีสินค้าหลายหลากยี่ห้อ และมี
สิ่ งข อ งทุ ก ป ระ เภ ท ไว้ ล่ อต าล่ อ ใจนั ก ช้ อ ป ปิ้ งแบ รน ด์ ดั ง ๆ ให้ เลื อ ก ส รรได้ อ ย่ า งค รบ ค รั น เช่ น
Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็ นต้น
บริ การอาหารค่ า ณ ภั ต ตาคาร น าท่ า นเข้ า สู่ ที่ พ ั ก  ณ Mercure Paris Rojssy Charles-De-Gaulle
หรื อเทียบเท่า
เมืองบรู จจ์ – ศาลาว่าการเมือง – หอประชุ มสงฆ์ – กรุ งบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่ านเดิ น
ทางเข้าสู่ เมืองบรู จจ์ (Bruges) เมืองที่ได้รับ เลือกให้เป็ นเมือง
มรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยี่ย มที่
ได้รับ การบัน ทึ กว่าเป็ นเมื องที่ ส วยงามมาก ที่ ทางตอนเหนื อ
ของเมืองมีลาน้ าที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ทาให้บรู ชเป็ น
ที่ รู้จกั กันในชื่ อ “เวนิ สแห่ งยุโรปเหนื อ” หลังจากนั้น นาท่าน
เดิ น ชมย่านเมื องเก่ า บรู จจ์ ที่ เต็ ม ไปด้วยสี สั น แห่ ง ความเป็ น
ยุ โ รป ชมบ้ า นหลั ง คาทรงจั่ว และ สนามหญ้ า อัน เขี ย วขจี
บรรยากาศที่ ท่านสามารถพบเห็ นได้ทวั่ เมื อง นาท่านชมป้ อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม ศาลาว่ าการ
(Town Hall) แบบโกธิ ค และหอประชุ มสงฆ์ (Cloth Hall) ซึ่ งมีหอระฆังสู งถึง 300 ฟุต (88 เมตร) นาท่านชม

ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เที่ยวทั่วโลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th

หน้ า 3 จาก 8
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เทีย่ ง

ค่า

วันห้ า
เช้ า

เทีย่ ง

โบสถ์ พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood)ซึ่ งจะมีการแห่พระธาตุข้ ึนทุกปี ในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้น
สู่ สรวงสวรรค์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุ งบรั สเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ
เบลเยี่ยม บรัสเซลส์ เปรี ยบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรื อนได้รับการอนุ รักษ์ไว้จากรัฐบาล นาท่าน
ไปถ่ ายรู ป กับ อะตอมเมี ยม (ATOMIUM) หลังจากที่ ปิ ดซ่ อมแซมด้วยงบกว่า 27.5 ล้านยูโร ก็ พ ร้ อมที่ จะรั บ
นักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกหนแห่ ง ถื อเป็ นสัญลักษณ์ ที่สาคัญแห่ งหนึ่ ง ที่นกั ท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุ งบรัสเซลส์
ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึ่ งเปรี ยบเสมือนอะตอม จานวน 9
ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยีย่ ม หลังจากนั้นนาท่านสู่ จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่ ง
หนึ่งของยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก หรื อแม้แต่อาร์ คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิ ดาของกษัตริ ยฟ์ ิ
ลิปที่ 2 แห่ งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่ อดังยังกล่าวถึ ง นาท่านไปชม รู ปปั้ น
แมนเนเก้ นพิส รู ปปั้ นเจ้าหนู นอ้ ยที่โด่งดัง อิสระให้ท่านเดิ นเล่นชมเมืองหรื อเลือกซื้ อสิ นค้าของเมืองอาทิ ช็อค
โกแล็ต เบลเยี่ยมผลิ ตช็ อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่ อปี และมี ร้านขายช็ อคโกแลต กว่า 2,000 ร้ าน, ผ้าปั ก
ลูกไม้ หรื อลิ้มลองวาฟเฟิ ลของอร่ อยที่หาชิมได้ไม่ยาก
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ ที่พกั  ณ Novotel Antwerpen Hotel หรื อเทียบเท่า
เมืองรอตเทอร์ ดาม - บ้ านลูกเต๋ า ไคก์ คูมูส – เมืองอัมสเตอร์ ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ ดาม (Rotterdam) เมืองที่ใหญ่
เป็ นอันดับสองของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ ามาส นับเป็ นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก ซึ่ ง
มีความยาวของพื้นที่เทียบท่าเรื อยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ ดามมีลกั ษณะต่างจากเมืองอื่นๆในเนเธอร์ แลนด์
คื อเป็ นเมื องที่ มี สถาปั ตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ได้รับ การส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวเป็ น "เมื องแห่ ง
สถาปั ตยกรรม" นาท่านถ่ายรู ปกับ บ้ านลูกเต๋ า ไคก์ คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาว
ทรงลูกเต๋ า 39 หลัง ซึ่ งได้รับรางวัลชนะเลิ ศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนิ กนาม Piet
Bloem หลังจากนั้นนาท่าน แวะถ่ายรู ป ศาลาว่ าการประจาเมืองรอตเทอร์ ดาม (City Hall of Rotterdam)
อาคารซึ่ งรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดยกองทัพของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สมควรแก่
เวลานาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเดอะเฮก
(The Hague) เมื องใหญ่ เป็ นอันดับ 3 รองจากกรุ งอัมสเตอร์ ดมั และ
รอตเทอร์ดาม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชม เมืองเดอะเฮก
(The Hague) ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของรัฐบาลดัตช์ , อาคารรัฐสภา , ศาล
ฎี ก า และ สภาแห่ ง รั ฐ รวมไปถึ ง เป็ นเมื อ งที่ ป ระทับ ของพระ
ราชิ นี แห่ งเนเธอร์ แลนด์ น อกจากนี้ ยั ง เป็ น ที่ ตั้ งของ
อุ ต สาหกรรมแปรรู ป อาหารและการพิ ม พ์ เป็ นที่ ต้ ัง ของศาล
ยุ ติ ธ รรมระหว่ า งประเทศ (ศาลโลก) หรื อ พระราชวัง แห่ ง
สันติภาพ (Peace Palace) สมควรแก่ เวลานาท่านเดิ นทางต่อสู่
เมื อ งอั ม สเตอร์ ดั ม (Amsterdam) เมื อ งหลวงของประเทศ

ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เที่ยวทั่วโลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th

หน้ า 4 จาก 8

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ค่า

เนเธอร์ แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ าอัม สเทล (Amstel) ซึ่ งได้ชื่อว่ามี ลาคลองลดเลี้ ยวไปรอบเมื องถึ ง 165 คลอง
ด้วยกัน เมืองนี้ เริ่ มก่อตั้งประมาณคริ สตศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์ แลนด์ จากนั้นนา
ท่านล่ องเรือหลังคากระจก เรื อจะล่องไปตามลาคลองของเมื อง ที่จะให้ท่านได้เห็ นบ้านเรื อนแบบชาวดัชต์ถูก
สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยูช่ ้ นั บนสุ ดของอาคารเอาไว้ขน
เฟอร์ นิเจอร์ เข้าบ้าน เรื อนแพที่อยูร่ ิ มคลองที่มีอยูม่ ากถึง 2,500 หลัง
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ ที่พกั  ณ Bedbank Apollo Hotel หรื อเทียบเท่า

วันหก

หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ – จัตุรัสแดม – สนามบิน
เช้ า
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่ าน
เดิ นทางสู่ หมู่ บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) เมือง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิ ยมมากที่สุดแห่งหนึ่ ง
ของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ที่ มี ค วามโดดเด่ น ในเรื่ องของ
ท่ า เรื อ และหมู่ บ ้า นชาวประมงอัน แสนคึ ก คัก รวมไปถึ ง
ลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่ งแน่นอน
ว่าปั จจุบนั ยังคงได้รับการอนุ รักษ์เอาไว้เป็ นอย่างดี ให้ท่าน
ได้ชมวิถีชีวิตของชาวเมืองที่ยงั คงมี การแต่งกายในแบบดั้งเดิ มของชาวดัตช์ จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ หมู่บ้าน
วัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บา้ นอนุรักษ์กงั หันลมเก่าแก่ ที่ต้ งั อยูท่ างตอนเหนือของ
ประเทศ โดยหมู่บา้ นแห่ งนี้ ถือว่าเป็ นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ ของกังหันลมเอาไว้เป็ นอย่างดี ซึ่ งจะ
ได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บา้ นที่สร้างขึ้นสไตล์บา้ นไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบ
ชนบทที่สวยงาม ซึ่ งประกอบไปด้วยแม่น้ า ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับกังหันลม
จัดเป็ นหนึ่งสัญลักษณ์สาคัญของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ซึ่ งกังหันของประเทศนี้ได้มีการใช้ประโยชน์เป็ นอย่างยิง่
โดยเฉพาะในด้านการผันน้ า วิดน้ า ระบายน้ าเพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากนั้นชม
การสาธิ ตวิธีการผลิ ตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ ใช้ใส่ ในชี วิตประจาวันในงานอาชี พ ต่างๆพร้ อมเชิ ญเลื อกซื้ อ
สิ นค้าของที่ระลึก
เทีย่ ง
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่ า นเข้าสู่ ย่า นใจกลางเมื อ งอัน เป็ นที่ ต้ งั ของ จั ตุ รัส แดม (Dam
Square) เขตย่านใจกลางเมื องที่ นักท่องเที่ ยวนิ ยมในการมาเดิ นเที่ ยวชมเมื อง มี พระราชวังหลวงเดิ มตั้งอยู่ใจ
กลางจัตุรัส และถนนแห่ งความบันเทิงหลากหลายรู ปแบบกลางกรุ งอัมสเตอร์ ดมั Red Light District หลังจาก
นั้นนาท่ านชม
การสาธิ ตการเจียระไนเพชร ที่ มีชื่ อเสี ยงของโลก อิส ระให้ท่ านเลื อกซื้ อหรื อชมเพชร
คุณภาพและราคาไม่แพง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
22.00 น. ออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งดู ไ บ สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ ย วบิ น ที่ EK 150
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)

ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เที่ยวทั่วโลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th

หน้ า 5 จาก 8

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

วันทีเ่ จ็ด ดูไบ - กรุงเทพฯ
07.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
อัตราค่ าบริการ
เด็ก (อายุต่ากว่ า 12 ปี ไม่ มีเตียง) ลดท่านละ
พักเดี่ยว
เพิม่ ท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่ คืนเงินค่ าธรรมเนียมทุกกรณี
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 คนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน / คน)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย ขั้นต่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
กรุ ณาโอนเงินเข้ าบัญชี
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เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุ ณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
2. ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจาทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ที่ผเู ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่ นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้ นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผู้เดินทางต้ องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต
ตามวันและเวลาทีน่ ัดหมาย
1. พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุ่ม
เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี ่า
2. รู ปถ่ ายสี ขนาด 2 นิว้ (แบบหน้ าใหญ่ ) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) รู ปถ่ายต้องเห็นใบ
หู และ เปิ ดหน้าผาก ให้เห็นคิ้ว ชัดเจนเท่านั้น ห้ามใส่ คอนแทคเลนส์(สายตา) และเครื่ องประดับทุกชนิดในรู ปถ่าย
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรั บรองการทางานจากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตาแหน่ ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั ,
วันเดื อนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษทั นี้ และช่ วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดิ นทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติ
หลังครบกาหนด
5. กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิ จการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรั บรองที่คัดไว้ ไม่ เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสี ย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
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6. สาเนาสมุดบัญชี เงินฝาก ประจาหรือออมทรั พย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงิน
สม่ าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็ นว่ามี ฐานะการเงิ นเพียงพอ ที่ จะครอบคลุ มกับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ ภูมิลาเนา **สถานฑูตไม่ รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน**
7. กรณี ที่บริ ษทั ของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดิ นทางทั้งหมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว
ทางบริ ษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทางานของท่าน โดย
ระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดิ นทางไปกับบิ ดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต
โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพี่นอ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่ านจะถู ก ปฏิ เสธวีซ่ า สถานทู ตไม่ คื น ค่ าธรรมเนี ย มที่ ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่น ค าร้ อ งใหม่ ก็ ต้อ งช าระ
ค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์ บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่านไป
สัมภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ บ ริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ ไปอานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณี ยกเลิ กการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุ ลพินิจของ
สถานฑูตฯเรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั
13. การยื่นวีซ่านั้น ผูเ้ ดิ นทางต้องชาระยอดมัดจาท่ านละ 20,000 ต่อท่านก่ อนเท่ านั้น และชาระค่าวีซ่า 3,500 ถึ งสามารถ
ดาเนินการขั้นตอนการยืน่ วีซ่าได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น และทางบริษทั ไม่ มนี โยบายรับแปลเอกสาร
หากท่ านต้ องการให้ ทางเราดาเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมฉบับละ 500 บาท **
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