FTT2320 ทัวร์ ยุโรป FLORIADE EXPO 2022 [เยอรมัน เนเธอร์ แลนด์ เบลเยีย่ ม ฝรั่งเศส]
8 DAYS QR

กำหนดกำรเดินทำง

เมษำยน – ตุลำคม 2565
( กรุ ณาสารองที่นงั่ ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่ วีซ่า)

วันที่1

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

16.45 น. สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์ เตอร์ สาย
การบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
19.45 น. ออกเดินทางสู่กรุ งโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833
23.10 น. เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้าร์

วันที่2

แฟรงค์เฟิ ร์ ต – บ็อบพำร์ ด – ล่องเรื อแม่ น้ำไรน์ - เซนต์ กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ ฟ

01.50 น.
06.40 น.

ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน...โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR069
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ แฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นา
ท่านเดินทางสู่ “เมืองบ็อบพาร์ด” (Boppard)
เมืองแสนสวยริ มฝั่งแม่น้ าไรน์ ซึ่งนอกจากมี
ทัศนี ยภาพที่ สวยงามอันเปี่ ยมสเนห์แล้ว บ็
อบผาดยัง มี ชื่ อ เสี ยงในด้ า นวัฒ นธรรม
ประจาท้องถิ่น มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพอัน
สวยงามของแม่น้ าไรน์ และซื้ อของที่ระลึ ก
พื้นเมือง อาทิ มีดเยอรมนี, ที่เปิ ดไวน์, ของที่
ระลึ ก น่ ารัก ๆประดับ บ้าน ฯลฯ จากนั้นน า
คณะออกเดินทางสู่ ท่าเรื อ “นาท่านล่องเรื อ
นาเที่ยวทันสมัยชมความสวยงามสองฝากฝั่ ง
แม่ น้ าไรน์ ” ที่ มี เรื่ องราวของปราสาทต่างๆ
เก่าแก่มากมายของมหาเศรษฐี ในอดีตจากยุค
โรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆที่ยงั คงมีมนต์
เสน่ ห์ อ ย่ า งไม่ เสื่ อ มคลาย แม่ น้ าแห่ ง นี้ ยัง
ก่ อ ให้ เกิ ด เรื่ อ งราว ,ต านาน และบทเพลง

ค่า

ต่างๆที่ ท าให้ผูค้ นหลงใหล เรื อจะนาท่ านผ่านหน้าผา “ลอเรไล” อันเป็ นตานานของหญิ งสาวที่ คร่ าชี วิตผูค้ นที่
เดินทางโดยเรื อผ่านแม่น้ าสายนี้ จนเข้าสู่ “เขตเซนต์กอร์ ” เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสี ยงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene
เป็ นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยีย่ ม
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโคโลจญน์” นาท่านเก็บภาพความสวยงามยื่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารแห่งโคโลญจน์”
สัญลักษณ์แห่ งเมืองโคโลญจน์ เป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิ กดังเดิม สร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน
632 ปี จากนั้นเดินเที่ยวชมเมืองโคโลญจน์ พร้อมช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง ,ของที่ระลึก ตลอดจนสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อ
ดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร นาท่านออกเดินทางสู่ประเทศเยอรมัน สู่ “เมืองดุสเซลดอร์ฟ”
นอกเหนือจากประวัติศาสตร์นบั แต่ยุคสมัยปี 1100, เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia แห่งนี้ ยังเป็ นศูนย์รวม
การค้า และเมืองแฟชัน่ ของเยอรมัน
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

Wyndham Garden Duesseldorf Mettmann หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่3

ดุสเซลดอร์ ฟ – อัมสเตอร์ ดัม – ล่องเรื อหลังคำกระจก - Coster Diamond - ดำมส์ สแควร์

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ “กรุ งอัมสเตอร์ดมั ” ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างการเดินทาง
ท้อ งทุ่ ง อัน เขี ย วขจี สลับ กั บ หมู่ บ ้ า นทาง
ชนบท ตลอดสองข้างทาง เดินทางถึง “กรุ ง
อัม สเตอร์ ดัม ” ตั้ง อยู่ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าอัม สเทล
(Amstel) เริ่ มก่อตั้งประมาณคริ สต์ศตวรรษที่
12ปั จจุ บ ั น เป็ น เมื อง ที่ ให ญ่ ที่ สุ ดขอ ง
เนเธอร์ แ ลนด์ มี ป ระชากรในเขตตัว เมื อ ง
ประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมื อ งที่ มี
คลองเล็ก คลองน้อยตัดไปมาทั่วเมื องอย่าง
เป็ นระเบียบกว่า100 สาย
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ ท่ า นได้ เพลิ ด เพลิ น กั บ การ “ล่ อ งเรื อ
หลัง คากระจก” เรื อจะล่องไปตามล าคลอง

เที่ยง
บ่าย

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรื อนแบบชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะเป็ น
อาคารทรงแคบที่มีตะขออยู่ช้ นั บนสุ ดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านระหว่างเส้นทางล่องเรื อผ่านบ้านเรื อน
แพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง แล้วไปชมเขตที่เมืองที่ เก่าแก่ที่สุดของกรุ งอัมสเตอร์ ดมั นาท่านเข้าชม
“สถาบันเจียระไนเพชร” (Coster Diamond) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดี
ที่ สุ ดแห่ ง หนึ่ งของโลก ชมขั้น ตอน การคัดเลื อกเพชรโดยละเอี ย ดจากวิ ท ยากรผูช้ านาญตลอดจนขั้น ตอนการ
เจียระไนเพชรให้เป็ นอัญมณี ที่มีค่าที่สุดสาหรับท่านที่ตอ้ งการเป็ นเจ้าของอัญมณี ล้ าค่า เลือกซื้ อตามชอบใจพร้อม
ใบการันตี Certificate จากบริ ษทั ฯที่ มีชื่อเสี ยง มี เวลาให้ท่ านได้เลื อกซื้ อสิ นค้า ภายในร้ านที่ ท าด้วยไม้เป็ นของที่
ระลึกต่างๆ เช่นพวงกุญแจ, รองเท้าไม้, ภาพวาด, ของที่ระลึก ฯลฯ นาท่านเดินทางเข้าสู่ “ดามส์สแควร์” จัตุรัสใหญ่
ใจกลางกรุ งอัมสเตอร์ดมั อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันโรแมนติกกับอาคารต่างๆในสไตล์ยโุ รป
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

Van der Valk Hotel Schiphol หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่4

อัมสเตอร์ ดัม - หมู่บ้ำนกังหันลมซำนส์ สคันส์ – Floriade Expo 2022 - กรุงบรัสเซล

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ “ หมู่บา้ นกังหันลม” “ซานส์ สคันส์ ” ซึ่ งมีการอนุ รักษ์กงั หันลม และบ้านเรื อนดั้งเดิ มของ
ฮอล แล น ด์ ที่ นี่ เป็ น เห มื อน พิ พิ ธภั ณ ฑ์
กลางแจ้งที่ รวมความเป็ นฮอลแล นด์ห ลาย
อย่างเข้าไว้ดว้ ยกัน บ้านไม้สีเขียวริ มน้ า สวน
เล็กๆ หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหัน ลม
เก่าแก่ กังหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม นอกจาก
กั ง หั น ลมแล้ว ก็ ย ัง มี ร องเท้ า ไม้อี ก ที่ เป็ น
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องประเทศ Nether lands ให้
ท่ า นได้เดิ น เที่ ย วชมบรรยากาศอัน สดชื่ น
บริ สุทธิ์ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี ให้ท่านได้
เลือกซื้ อเลือกชมรองเท้าไม้และของที่ระลึกพื้นเมือง อาทิ เนยแข็งนานาชนิด, ของประดับบ้าน, ของใช้ในครัวเรื อน
ฯลฯ
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในเดินชมสวน

เที่ยง

บ่าย

ค่า

นาท่านเข้าชมงาน “นิ ทรรศการพืชสวนโลก” Floriade Expo
2022 ที่จดั ขึ้นที่เนเธอร์แลนด์เพียงหนึ่ งครั้งต่อทศวรรษ ( 10 ปี
มี 1ครั้ ง )การจัด นิ ท รรศการครั้ งนี้ เป็ นครั้ งที่ 7 ที่ ป ระเทศ
เนเธอร์แลนด์ ในเมืองอัลเมียร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมงานที่
จัดขึ้นในคอนเซปที่ เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมี ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านพื ช สวนจากทั่วทุ ก มุ ม โลกมารวมตัวกัน ที่ นี่ เพื่ อ ท าให้
เมืองต่างๆ ในโลกมีความสนุ กสนาน สวยงาม ท่านจะได้รับ
แรงบันดาลใจในการตกแต่งสวน ระเบียงหรื อห้องนัง่ เล่นของ
ท่ า นเอง นอกจากนี้ ภานในงานยัง จะจัด แสดงศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมด้วยการจัดนิ ทรรศการ ดนตรี สด ความบันเทิง และวงออเคสตราในสวนสาธารณะ และมีร้านอาหาร รถ
ขายอาหาร และลองชิ มอาหารรสเลิ ศมากมายที่ ปรุ งจากวัตถุ ดิบในท้องถิ่ นมากมายตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ “กรุ งบรัส เซล” เป็ นเมื องหลวงของประเทศเบลเยี่ ยม และเป็ นศูนย์กลางหรื อเมื องหลวงอย่างไม่เป็ น
ทางการของสหภาพยุโรป
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Hotel Mercure Brussels Centre Midi หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่5

กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลำซ – แมนำคินพิส – ช้ อปปิ้ ง
แร็งส์ – มหำวิหำรแร็งส์ - ปำรีส

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
น า ท่ า น ถ่ า ย รู ป คู่ “ อ ะ ต อ ม เมี่ ย ม ”
ประติม ากรรมรู ป อะตอมมหึ มา สัญ ลัก ษณ์
จากการรวมตัว ครั้ งแรกของกลุ่ ม ประเทศ
ยุโรปเมื่อปี ค.ศ.1959 จากนั้นผ่านชมบริ เวณ
พระราชวัง ที่ ป ระทับ ของกษัต ริ ย ์แ ห่ ง เบล
เยี่ยม เข้าสู่ เขตเมืองเก่าภายในบริ เวณ “จตุรัส
กรองด์ ป ลาซ” สั ม ผัส กับ บรรยากาศลาน
กว้างซึ่ งล้อมรอบทั้งสี่ ดา้ นด้วยตึกโบราณแต่
ละตึกล้วนมีลวดลายปูนวิจิตรแต้มทองเป็ น

ค่า

อาคารสไตล์บ าร็ อก ทั้งศาลาว่าการเมื อง ,พิ พิ ธภัณ ฑ์ประจาเมือง, อาคารของสมาคมอาชี พ ต่างๆ ฯลฯ ซึ่ งจะทา
สัญลักษณ์ไว้บนจัว่ หรื อเหนื อประตูเป็ นลัญลักษณ์เฉพาะของตัวเอง นาท่านชม “แมนาคินพิส” อนุสาวรี ยห์ นูน้อย
ยืนฉี่ สัญลักษณ์ของกรุ งบรัสเซลล์ ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ(มรดกโลก) ใจกลางเมือง ชมหมู่ตึกต่างๆ อาทิ ศาลาว่า
การเมือง หมู่ตึกกริ ลเฮาส์ ซึ่ งครั้งหนึ่ งในอดีตเคยเป็ นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริ ยเ์ บลเยีย่ ม และเป็ นตลาดนัด
จุดรวมการแลกเปลี่ยนสิ นค้าในอดีต อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง อาทิ ช๊อคโกแลตผ้าลายลูกไม้ เสื้ อผ้า
รองเท้ากระเป๋ า ฯลฯ
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองแร็งส์” เป็ นเมืองในจังหวัดมาร์นในแคว้นช็องปาญาร์ ในประเทศฝรั่งเศส เมือง
แร็ งส์ต้ งั อยูท่ างตะวันออกเฉี ยงเหนื อของฝรั่งเศส ราว 129 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อของปารี ส แร็ งส์ก่อตั้ง
ขึ้นโดยกอลและกลายมาเป็ นเมืองสาคัญระหว่างสมัยจักรวรรดิโรมัน นาท่านชม “มหาวิหารแร็งส์” หรื อชื่อทางการ
ว่า กาเตดราลนอร์ เทรอ-ดามเดอแร็งส์ เป็ นอาสนวิหารสาคัญของเมืองแร็ งส์ จังหวัดมาร์น ประเทศฝรั่งเศส ที่เคยใช้
ในพิธีสวมมงกุฎกษัตริ ยข์ องประเทศฝรั่งเศส มหาวิหารสร้างเสร็ จเมื่อปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ยกเว้นด้านหน้าซึ่ ง
มาเสร็ จเอาอีกศตวรรษหนึ่ งต่อมา แต่ยงั เป็ นสถาปั ตยกรรมของคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ทางเดินกลางขยายให้ยาวขึ้น
เพื่อให้มีเนื้ อที่เพียงพอกับผูท้ ี่เข้าร่ วมพิธีสวมมงกุฎ นาท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารี ส ” / ถึงมหานครปารี ส
นาท่าน ผ่านชม มหานครปารี ส ตั้งอยู่บนแม่น้ าแซนน์บริ เวณตอนเหนื อของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้นอีลเดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบนั กรุ งปารี สเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ที่ล้ าสมัยแห่ งหนึ่ งของโลก และ ด้วยอิทธิ พลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่ อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทา
ให้กรุ งปารี สเป็ นหนึ่งในเมืองที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Best Western Plus Paris Vélizy หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่6

ปำรีส - City Tour – เข้ ำชมพระรำชวังแวร์ ซำยย์
ล่องเรื อชมแม่ น้ำแซนน์ – Duty Free

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาผ่านชม “ จัตุรัสคองคอร์ ด ” Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี องั ตัวเนต ถูกตัดสิ น
ประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศส ชมถนนแห่ งแฟชัน่ “ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาว
กว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่ นไปด้ วยต้นเมเปิ้ ลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็ นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก นาท่าน
ถ่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อนั โดดเด่นของมหานครปารี ส บริ เวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร”

เที่ยง
บ่าย

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ ซ ายย์” (ไกด์ประจาพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่
สาคัญๆของพระราชวัง) จัดเป็ น 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศ จรรย์ของโลกยุค ปั จจุบ ัน เพราะความ
สวยงามใหญ่ โตของตัวปราสาท และสวน
ดอกไม้ที่ มี ก ารตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ผูท้ ี่
ก่อสร้ างพระราชวังแวร์ ซายส์ ที่งดงามแห่ ง
นี้ คือ พระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 ของฝรั่งเศส นา
ท่ า นชมห้ อ งต่ า งๆ ที่ ต กแต่ ง อย่ า งวิ จิ ต ร
บรรจงตามชื่ อเทพเจ้าต่ างๆ อาทิ เช่ น ห้อ ง
เฮอคิวลีส, ห้องวีนัส , ห้องนโปเลียน, ห้องอ
พอลโล, ฮอลล์ อ อฟมิ เรอร์ Hall of Mirrors น าท่ า น “ล่ อ งเรื อ ชมแม่ น้ าแซนน์ ” พร้ อ มชมชมสถานที่ ส าคัญ
คู่บา้ นคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่
การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์
ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็ นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ ท เตรอดาม , พิ พิ ธภัณฑ์ออร์ เซย์ , แซงวาลี้ ด ,
พระราชวังบูร์บอ็ ง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อนั โดดเด่นของ
มหานครปารี ส บริ เวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร”

จากนั้น นาท่านถ่ายภาพคู่กบั “ ประตูชยั ” Arc de Triomphe สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่จกั รพรรดินโปเลียนให้สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.180 นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้ งสิ นค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดัง
นานาชนิด อาทิ น้ าหอม เสื้ อผ้า กระเป๋ า กระเป๋ าเดินทาง เครื่ องสาอาง

ค่า

บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Best Western Plus Paris Vélizy หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่7

ปำรีส – ห้ ำงลำฟำแยต - ช้ อปปิ้ งจุใจแบบเต็มวัน– เดินทำงกลับ

เช้า

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

22.25 น.

วันที่8
05.45 น.
08.10 น.
19.00 น.

ได้เวลาสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์...นาคณะเช็คอินและทา TAX REFUNED
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 038

โดฮำ - กรุงเทพฯ
เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)
เหิรฟ้าสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 838
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย

เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผูน้ าทัวร์ มี อานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ***

อัตรำค่ำบริกำร
กาหนดการเดินทาง

02 – 09 มิ.ย. 65
23 – 30 มิ.ย. 65
09 – 16 ก.ค. 65
23 – 30 ก.ค. 65
06 – 13 ส.ค. 65
17 – 24 ก.ย. 65
22 – 30 ก.ย. 65
01 – 08 ต.ค. 65

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)

63,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900
73,900
73,900
73,900
73,900
73,900
73,900
73,900
73,900
73,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900
* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจานวนผูเ้ ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *

พักเดี่ยว

13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000

** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ **

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-แฟรงค์เฟิ ร์ต // ปารี ส-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบ
ที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (12 ยูโร)
ค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า ท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริ การยืน
่ วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 40,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น 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 ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวย
ความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้ จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนิ นการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการ
พิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และ
ส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ ง
เท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่ เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษ ทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด 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 - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 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 องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้ อมสแกนนิว้ มือทุกท่ ำน)
• หนังสื อเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้ งำนไม่ ต่ำกว่ ำ 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
• รูปถ่ ำยสี ฉำกหลังเป็ นสี ขำวเท่ ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 3 รูป (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 (ตัวจริง) 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) (ตัวจริง) ของบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจาเพิ่มเติมในการยืน่ ได้) ( สถำนทูตไม่ รับบัญชีกระแสรำยวัน )
• หนังสื อรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบัญชี ออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุ ณาสะกดชื่ อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 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 กันได้ ) ***

• กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ 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 ติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต่ำกว่ ำ 20 ปี )
• สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำทะเบียนหย่ ำ / สำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ ำย) / สำเนำใบเปลี่ยนชื่ อ-สกุล อย่ ำงละ 1 ชุด (ถ้ ำมี)
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสั มภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสั มภำษณ์ ด้วย ***
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ ำงอื่นเพิม่ เติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิ่มเติมให้
ครบถ้ วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำสำหรับสถำนทูต ***
• กำรบิดเบือนข้ อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง
• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรี ยกสั มภำษณ์ บำงท่ ำน ทำงบริ ษัทฯขอควำมร่ วมมื อในกำรเชิ ญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ
ของท่ ำน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
•

ทำงสถำนทูตจะรั บพิจำรณำเฉพำะท่ ำนที่มีเอกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ ที่จะเดินทำงไปท่ องเที่ ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

