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บรัสเซล จัตุรสั กรองปลาซ แฟรงค์เฟิ ร์ต มหาวิ หารโคโลญจน์ กอลมาร์ สตราบูรก์
ลูเซิรน์ สะพานไม้ชาเปล ท่องเทียวเมืองซูค
พิเศษ ล่องเรือทะเลสาบทิติเซ่ และ เขตป่ าดํา Black Forest

วันแรก
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. พร้อ มกัน ณ สนามบิ นสุ ว รรณภู มิ อาคารผู โ้ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชัน
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก

(ไทย)
ประตู 9 แถว T
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วันทีสอง ดูไบ-บรัสเซล-จัตุรสั กรองปลาซ-เมเนเก้นพิ ส-อาเค่น
(เบลเยียม-เยอรมัน)
01.35 น.ออกเดิ น ทางสู ่เมื อ งดู ไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เ รตส์ เที ยวบิ น ที EK 385
(บริ การอาหารและเครื องดื มบนเครื องบิน)
04.45 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง
08.20 น. เดินทางสู เ่ มืองบรัสเซล ประเทศเบลเยียม โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 183
(บริ การอาหารและเครื องดื มบนเครื องบิน)
13.25 น. ถึ งสนามบิ น เมื องบรัส เซล ประเทศเบลเยี ยม ผ่า นพิ ธี การตรวจคนเข้าเมื อ งเรี ยบร้อ ยแล้ว เดิ น ทางสู ่ก รุง
บรัสเซลส์ (Brussels) เมื องหลวงของ เบลเยียม บรัสเซลส์เปรี ยบเสมื อนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรื อนได้รับ
การอนุ รักษ์ไว้จากรัฐบาล นําท่านสู ่ จัตุรสั กรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามทีสุดแห่งหนึ งของยุโรป ได้รับ
การยกย่องจากนักท่องเทียวทัวโลก หรื อแม้แต่อาร์คดัชเชสอิ สซาเบลลา ธิ ดาของกษัตริ ยฟ์ ิ ลิปที แห่งสเปน, วิ คเตอร์
ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื อดังยังกล่าวถึ ง นําท่านไปชม รู ปปันแมนเนเก้นพิ ส รู ปปันเจ้าหนู นอ้ ยที
โด่งดัง อิ ส ระให้ทา่ นเดิ นเล่น ชมเมื องหรื อเลื อ กซื อสิ นค้าของเมื องอาทิ ช็ อคโกแล็ ต เบลเยียมผลิ ตช็ อ คโกแลตกว่า
, ตันต่อปี และมีรา้ นขายช็ อคโกแลต กว่า , ร้าน, ผ้าปักลูกไม้ หรื อลิมลองวาฟเฟิ ลของอร่อยทีหาชิ มได้
ไม่ยาก
คํา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านเดินทางสู ท่ ีพัก  ณ Leonardo Hotel Aachen หรื อเทียบเท่า
วันทีสาม โคโลญจน์-มหาวิหารโคโลญจน์-แฟรงก์เฟริ ต-จัตุรสั โรเมอร์
(เยอรมัน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดิ นทางสู ่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็ นหนึ งในเมื องที
เก่าแก่ทีสุดในโซนตะวันตกของเยอรมนี ซึงถูกสร้างโดยชาวโรมัน และเป็ นเมื องใหญ่อนั ดับทีสี ของประเทศเยอรมนี นํา
ท่านชมเมื อ งโคโลญจน์ ถ่า ยรู ป ด้า นหน้า มหาวิ ห ารโคโลญจน์ หรื อ เคิ ล น์ โดม เป็ นโบสถ์ศ าสนาคริ สต์นิ กาย
โรมันคาทอลิ กทีมีชือเสี ยงทีสุ ดแห่งเมื องโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึ ง 600 ปี โดยเริ มก่อสร้างตังแต่ปี
ค.ศ. 1248 และสิ นสุ ดลงทีปี ค.ศ. 1880 เพื ออุทิศให้แก่นักบุ ญปี เตอร์และพระแม่มารี และมี โกศทองของกษัตริ ยท์ งั
สามถู กเก็ บไว้ในตัววิ หารด้วย นอกจากนี ยังได้รับการขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื อปี ค.ศ.1993
อีกด้วย
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเดิ น เดิ นทางสู เ่ มืองแฟรงก์เฟริ ต (Frankfurt) ตังอยูร่ ิ มฝังแม่นําไมล์ เป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จ และการเงิ นของยุโรป ปัจจุ บนั แฟรงก์เฟิ ร์ตเป็ นศู นย์กลางทางการเงิ นของยุโรปทีใหญ่เป็ น
อันดับ รองจากลอนดอน หลังจากนันนําเทียว ชมจัตุรสั โรเมอร์ (Romerberg) ซึ งเป็ นจัตุรัสทีเก่าแก่ทีสุ ดในเมื อง
ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรื อ Frankfurt City Hall หรื อศาลาว่าการเมื อง ซึงอยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
จัตุรัสโรเมอร์ อิสระให้ทา่ นได้ช็อปปิ งสิ นค้าย่านใจกลางเมื อง
คํา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ีพัก  ณ Tryp By Wyndham Frankfurt หรื อเทียบเท่า
วันทีสี
ไฮเดลเบิรก์ -ย่ านเขตเมื องเก่า-จัตุรสั เกลแบร์-มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์
(เยอรมัน-ฝรังเศส)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดิ นทางสู เ่ มื อง ไฮเดลเบิ รก์ เมื องเก่าแก่ตงแต่
ั ยุคกลางทีตัง
อยูท่ างตอนใต้ของเมื องแฟรงค์เฟิ ร์ต ผ่านชม ปราสาทไฮเดลเบิ รก์ ปราสาทหลังใหญ่ทีดูโอ่อา่ น่าเกรงขามตังเด่นเป็ น
สง่าอยูบ่ นเนิ นเขาสู ง ทําหน้าทีเสมื อนป้ อมปราการผู ป้ กป้ องชาวเมื องให้อยู ร่ อดปลอดภัย นําท่านเทียวชม ตัวเมื อง
เก่าไฮเดลเบิ รก์ ริ มฝังแม่นําเนคคาร์ทีไหลผ่านตัวเมื องอีกด้วย
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนันนําท่านเดินทางสู เ่ มืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมื องมรดกโลก
ด้านมนุ ษยชาติ ขององค์การยูเนสโก เป็ นเมื องหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรังเศส เป็ นเมื องทีเรี ยกได้วา่ มี 2
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วัฒนธรรมคื อ ฝรังเศสและเยอรมัน เนื องจากผลัดกันอยูภ่ ายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี สลับกันไปมา สตราสบูร์ก
เป็ นเมื องใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็ นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมื องปัจจุบนั ได้ชืนชม นําท่านชม จัตุรสั
เกลแบร์ จัตุรัสทีมีขนาดทีใหญ่ทีสุ ดซึ งตังอยูบ่ ริ เวณใจกลางของเมื องสตราสบู ร์ก โดยภายในจัตุรัสยังเป็ นทีตังของ รู ป
ปันช็อง แบ๊บติ สต์ เกลแบร์ ผูท้ ีมีบทบาทสําคัญในเรื องสงครามการปฏิวตั ิของประเทศฝรังเศสนอกจากนี แล้วภายในจัตุรสั
ยัง เป็ นที ตังของ นํ า ท่า นถ่ายรู ป มหาวิ ห ารแห่ งสตราสบูรก์ มหาวิ ห ารประจําเมื อ งสตราสบู ร์ ก คริ สตจักรนิ กาย
โรมันคาทอลิ ก มี ความสู งอยูท่ ี
เมตร ซึ งถูกสร้างขึ นระหว่างปี
ถึง
ทีสร้างด้วยหิ นทรายสี ชมพูดูงาม
ระหงโดดเด่นเห็ นแต่ไกลและถื อว่าเป็ นอาคารโบสถ์ทีสูงทีสุดในประเทศฝรังเศส
คํา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เข้าสู ท่ ีพัก  ณ 7 Hotel & Fitness Hotel หรือเทียบเท่า
วันทีห้า
กอลมาร์-เมืองเก่ากอลมาร์-BLACK FOREST-ล่องเรื อทะเลสาบทิ ติเซ่
(ฝรังเศส-เยอรมัน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ภัตตาคาร เดินทางสูเ่ มืองกอลมาร์ (COLMAR) เมื องศูนย์กลางการ
ท่องเทียวอันดับสองของแคว้นอัลซาซ (ALSACE) เป็ นเมื องทียังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก นําท่าน
ชมเขตเมืองเก่ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตทีมีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที 16-17 ตังอยู ่ ซึงบางหลัง
เป็ นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อนั งดงาม เป็ นย่านทีมีฉายาว่า “เวนิ สน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านทีได้ชือมาจากลักษณะ
ของบ้านเรื อนทีตังอยูบ่ นสองฝังคลอง ตังอยูต่ ิดกับแม่นําโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบา้ นไม้แบบเก่าแก่สไตล์
เยอรมันกอธิ คและเรอเนซองส์
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร นํ า ท่า นเดิ น ทางสู ่ เมื อ งทิ ติ เ ซ่ พร้อ มกับ ล่ อ งเรื อ ชมความงามของ
ทะเลสาบทิติเซ่ บรรยากาศป่ าสนขนาดใหญ่ทีขึนกันหนาทึบเป็ นแนวเขาสุ ดลูกหูลูกตา และเป็ นแหล่งชมใบไม้เปลียน
สี ทีงดงามราวกับภาพวาด โดยป่ าแห่งนี ตังอยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศเยอรมนี มีพรมแดนติ ดกับประเทศ
สวิ ตเซอร์แลนด์ และด้วยความใหญ่โตหนาแน่นของป่ าสนทีมองในระยะไกลเห็ นเป็ นพื นทีสี ดาํ บวกกับความลึกลับนี เอง
ที ทําให้ได้รับการขนานนามว่า "ป่ าดํา" Black Forest อิ สระให้ทา่ นเลื อกซื อสิ นค้าของทีระลึ กมากมาย โดยเฉพาะ
นาฬิกากุก๊ กรู ทีมีตน้ กําเนิ ดในแถบป่ าดํานี
คํา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เข้าสู ท่ ีพัก  ณ Wyndham Garden Donaueschingen หรือเทียบเท่า
วันทีหก ลูเซิรน์ -สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิ น-เมืองซูค-สนามบิ น (เยอรมัน-สวิสฯ)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นํ า ท่า นเดิ น ทางสู ่เ มื อ งลู เ ซิ ร ์น อดี ต หัว เมื อ งโบราณของ
สวิ สเซอร์แลนด์ เป็ นดิ นแดนทีได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวี ปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทื อกเขาสู งเสี ยดฟ้าอย่างเทื อกเขาแอลป์ แล้ว ก็ ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ทีแทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่เ ขา
สลับแซมด้วย ดงดอกไม้ป่าและทุ ง่ หญ้าอันเขียวชอุม่ นําท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชาเพล หรื อสะพาน
วิ หาร (Chapel bridge) ซึ งข้ามแม่นํารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ทีเก่าแก่ ทีสุ ดในโลก มี อายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และ
ประวัติศาสตร์ของเมื องลูเซิ ร์นเลยทีเดียว สะพานวิ หารนี เป็ นสะพานทีแข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื อมต่อไปยัง
ป้ อ มแปดเหลี ยมกลางนํ า จัวแต่ล ะช่อ งของสะพานจะมี ภ าพเขี ย นเรื องราวประวัติ ค วามเป็ นมาของประเทศ
สวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า
ปี แต่น่าเสี ยดายทีปัจจุบนั สะพานไม้นีถู กไฟไหม้เสี ยหายไปมาก
ต้องบูรณะสร้างขึนใหม่เกื อบหมด นําท่านชมรูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิ น เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ีตังอยูใ่ จกลางเมื องทีหัว
ของสิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิ ตเซอร์แลนด์อยู ่ อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิ งโตแห่งนี ออกแบบและแกะสลักโดย
ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว ปี ตังแต่ ค.ศ.
โดยสร้างขึนเพื อเป็ นเกียรติ แก่ทหารสวิ สฯ ในด้าน
ความกล้าหาญ ซื อสัตย์ จงรักภักดี ทีเสี ยชีวิตในประเทศฝรังเศส ระหว่างการต่อสู ป้ ้ องกันพระราชวังในครังปฏิ วตั ิ ใหญ่
สมัยพระเจ้าหลุยส์ที
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กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านเดินทางสู ่ เมืองซูก เคยเป็ นเขตปกครองทีมีรายได้เฉลียน้อย
ที สุ ดแต่ปัจ จุบ นั คื อ เมื องทีรวยทีสุ ดของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ มี เขตเมื องเก่าทีก่ตงมาตั
ั งแต่ศตวรรษที อาคาร
บ้านเรื อนยังคงสภาพดังเดิ มไว้อย่างสวยงามอีกทังยังเป็ นเมื องทีมีวิวทะเลสาปทีสวยทีสุ ดแห่งหนึ งของประเทศ ถึ งเวลา
อันสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบินเมื องซูริค
22.15 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดูไบ สหรัฐ อาหรับเอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ แอร์ไ ลน์ เที ยวบิ น ที EK 86
(บริ การอาหารและเครื องดื มบนเครื องบิน)
วันทีเจ็ด
ดูไบ – กรุงเทพ
(ยูเออี – ไทย)
06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง
09.40 น. ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เทียวบินที EK 372
(บริ การอาหารและเครื องดื มบนเครื องบิน)
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
ทังนี ขึนอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
ราคา

กําหนดการเดินทาง
กรกฎาคม

-

สิ งหาคม

/

40,900
40,900

ก.ค.- ส.ค.

7-13 ส.ค.

ราคา

กําหนดการเดินทาง
กันยายน

- ก.ย. /

ตุลาคม

-

ต.ค. /

40,900
40,900

ก.ย.- ต.ค.
-

ต.ค.

อัตราค่าบริ การ
เด็ก (อายุตากว่
ํ า
พักเดียว

ปี ไม่มีเตียง)

ลดท่านละ
เพิมท่านละ

2,000
8,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอี ยดเมือท่านทําการซืองโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
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รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั
อัตราค่าบริ การนี รวม
 ค่าตัวเครื องบินชันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าทีพัก -4 ดาว (ห้องละ - ท่าน) ตามทีระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ทีไม่สามารถเข้า
พักทีเมื องนันๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิ สยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเทียวตามทีระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนี ยมตามทีระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง , , /500, บาท (เงื อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นําเทียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตราค่าบริ การนี ไม่รวม

ค่าภาษี มูลค่าเพิม % ภาษี หกั ณ ทีจ่าย % กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ

ค่านําหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ กิ โลกรัมต่อหนึ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื องดื มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า




ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื นวีซา่ กลุม่ เชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
ค่าทิ ปคนขับรถท้องถิ น ( ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
ค่าทิ ปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท

เงือนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชําระเงิ นมัดจําท่านละ ,
บาท พร้อมสําเนาหนังสื อเดิ นทาง (หลังจองภายใน วัน)
2.
ชําระยอดส่วนทีเหลื อทังหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิ กการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื อมายื นวีซา่ หรื อวันเดิ นทาง ให้ทา่ นติ ดต่อ
เจ้าหน้าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้งเจ้าหน้าทีทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึน
กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ

,

บาท พร้อมสําเนาหนังสื อเดิ นทาง ภายใน วัน หลังจากทีจองทัวร์ โดยโอนเงิ นผ่าน

ชือบัญชี บริษทั โก อินเตอร์ ฮอลิเดย์ จํากัด
กสิกร
กรุงเทพ
ไทยพาณิ ชย์

สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว
สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
สาขา โฮมเวิรค์ ราชพฤกษ์

บัญชี ออมทรัพย์

730-2-69467-7
924-0-10557-8
402-3-01011-9
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การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิ กก่อนการเดินทาง วันขึนไป คื นมัดจําทังหมด
2.
ยกเลิ กก่อนการเดินทาง -44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื องต้น , บาท
3.
ยกเลิ กก่อนการเดินทาง -29 วัน เก็บเงิ นมัดจําทังหมด
4.
ยกเลิ กก่อนการเดินทาง -24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย % ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
5.
ยกเลิ กก่อนการเดินทางน้อยกว่า 4 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย % ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
6.
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึนจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทําการเก็ บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึนจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื นวีซา่ ค่ามัดจําตัวเครื องบินหรื อค่าตัวเครื องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ทีผูเ้ ดินไม่ถึง ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงิ นโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิ สยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ทีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็ บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง
เป็ นต้น
3.
เนื องจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่
กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
4.
เมื อท่านได้ชาํ ระเงิ นมัดจําหรื อทังหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
5.
สําหรับทีนัง LONG LEG หรื อทีนังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารทีมีคุณสมบัติตามทีสายการบินกําหนด
เช่น ต้องสามารถสื อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิ ดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอํานาจในการให้ทีนัง LONG LEG ขึนอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าทีสายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน
6.
โรงแรมทีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื องปรับอากาศเนื องจากเป็ นภูมิประเทศทีมีอากาศเย็น และห้องพัก ท่าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น เตียง และ SOFA BED ซึ งขึนอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

1.
2.
3.

เอกสารเบืองต้นในการขอยื นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยืน วันทําการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกน
ลายนิ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีนัดหมาย (เอกสารและขันตอนการยื นวีซ่าอาจจะมีการเปลี ยนแปลง
ได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที)
พาสปอร์ต ทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตากว่
ํ า เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน กลุม่
เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
รู ปถ่ายสีขนาด นิ ว จํานวน ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน และมีอายุไม่เกิน เดื อน และเหมื อนกันทัง รู ป)
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
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4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

ใบรับรองการทํางานจากบริ ษัททีท่านทํางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
โดยระบุตาํ แหน่งและอัตราเงิ นเดื อนใน
ปัจจุบนั ,วันเดื อนปี ทีเริ มทํางานกับบริ ษัทนี และช่วงเวลาทีขอลางาน เพื อเดินทางไปยุโรปหลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนด
กรณี ทีเป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองทีคัดไว้ไม่เกิน เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสี ย
ภาษี และหลักฐานการเงิ นของบริ ษัทฯย้อนหลัง เดื อน (พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
STATEMENTย้อนหลัง เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมําเสมอและมีจาํ นวนไม่ตากว่
ํ า
หลัก เพื อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงิ นเพียงพอ ทีจะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถทีจะใช้จา่ ยได้อย่าง
ไม่เดื อดร้อนเมื อกลับสูภ่ ูมิลาํ เนาสถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน
กรณี ทีบริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทังหมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ - แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ งฉบับเพื อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทํางานของท่าน โดยระบุ
รายชื อผูเ้ ดิ นทาง และเหตุผลทีจัดการเดินทางนี ในจดหมายด้วย
กรณี ทีเป็ นนักเรี ยน นักศึ กษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึ กษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านัน
กรณี ทีเด็กอายุตํากว่า ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ ง จะต้องทําจดหมายยินยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยทีบิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื นเรื องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ งได้ ณ ทีว่า
การอําเภอ หรื อสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมื อชื อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการ
อย่างถูกต้อง
การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิ ให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวรและถึ งแม้วา่ ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื นคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยม
ใหม่ทุกครังหากสถานทูตมีการสุ ม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษัทฯขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพทังนี บริ ษัทฯจะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิ กการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการแจ้งสถานทูตเพื อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯ เรื องวีซา่ ของท่าน เนื องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
เมื อท่านได้ชาํ ระเงิ นมัดจําหรื อทังหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯทางบริ ษัท
ฯจะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ทีได้ระบุโดยทังหมด
การยื นวีซา่ นัน ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 0,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน และชําระค่าวีซา่ ,500 ถึงสามารถ
ดําเนิ นการขันตอนการยื นวีซา่ ได้

** เอกสารประกอบการยืนวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิมเติมฉบับละ
บาท **

