FTT2389 The Real Life Paradise ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 11 วัน 8 คืน โดยสายการบิน Eva Air (BR)

Europe :The Real Life Paradise
ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์

11 วัน 8 คืน

เดินทาง พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565

HILIGHT
พระราชวังเชินบรุ นน์ | ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ฮัลสตัท |
ลูเซิรน์ | เบิรน์ | ยอดเขาริกิ | เซอร์แมต | ปารีส | โลซานน์ | บรัสเซลส์ | กรุ งอัมสเตอร์ดัม

ราคาแนะนาเพียง

98,900.-

กำหนดกำรเดินทำง
ว ันที่ 1 - 11 พฤศจิกำยน 65 (ว ันลอยกระทง)

98,900.-

ว ันที่ 17 - 27 พฤศจิกำยน 65

98,900.-

ว ันที่ 1 - 11 ธ ันวำคม 65

98,900.-

วันที่
วันที่ 1.
วันที่ 2.

เส้นทางการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

กรุงเทพฯ
กรุงเทพ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก

✈

✈


-

✈

✈


วันที่ 3.
วันที่ 4.
วันที่ 5.
วันที่ 6.

ซาลส์บวร์ก –ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น
ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – ลูเซิรน์
ลูเซิรน์ – ยอดเขาริกิ – เซอร์แมต
ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – มองเทรอซ์ – โลซานน์







HIRSCH







IBIS STYLES LUZERN CITY







SONNE







วันที่ 7.

โลซานน์ – เบิรน์ – ดีจอง







วันที่ 8.
วันที่ 9.

ดิจอง – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่นา้ แซน – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ปารีส - บรัสเซลส์ – กรุงอัมสเตอร์ดมั





X

NOVOTEL LAUSANNE
BUSSIGNY
MERCURE DIJON
CLEMENCEAU
MERCURE LA DEFENSE







NOVOTEL AMSTERDAM

BEST WESTERN PLUS AMEDIA
ART
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วันที่ 10.
วันที่ 11.

หมูบา้ นกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บา้ นชาวประมงโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดมั ล่องเรือหลังคากระจก –จัตรุ สั ดัมสแควร์ - สนามบิน
กรุงเทพฯ





✈

SCHIPHOL AIRPORT
-

✈

✈

✈

-

วันที่ 1

กรุงเทพ

23.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Eva Air โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2

กรุงเทพ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก

02.20 น.
08.35 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา โดยสายการบิน Eva Air โดยเที่ยวบินที่ BR061
ถึง สนามบิ น กรุ งเวีย นนา ประเทศออสเตรี ย ผ่ า นขั้น ตอนการตรวจคนเข้า เมื อ ง จากนั้น น าเข้า ชมความงดงามของ
พระราชวังเชินบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace)แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิรก์ ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16
และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ ใหม่อย่างสง่างามด้วยจานวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อ
ใช้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทั บ ซึ่งได้รบั การตกแต่งอย่างวิจิต รบรรจง ซึ่ง
สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศส

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
หลังจากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองที่เป็ นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟ์
กัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีช่ือเสียงก้องโลก โดยงเมืองซาลส์บวร์กมีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เยี่ยมชมเขตเมืองเก่าศิลปะ
บาโรกที่ตงั้ อยู่บนฝั่งแม่นา้ ซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็ นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์
นิกายคาทอลิกที่สาคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน นาท่านชมสวนมิราเบลล์ (Mirabel Garden) ซึ่งเป็ นฉากหนึ่ง
ในการถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รกั เพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART หรือเทียบเท่า

ค่า
ที่พกั

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตงั้ อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขา
และป่ าสีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้ ่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็ นพืน้ ที่ มรดกโลกของ
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (เมนูพิเศษ ปลาเทร้าท์จากทะเลสาบฮัลสตัทย่าง)
**ถ้าในกรณ๊ไม่สามารถหาปลาเทร้าท์ได้ ทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็ นปลาชนิดอื่นจากทะเลสาบฮัลสตัทแทน**
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บ่าย

ค่า
ที่พกั

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน
บ่าย

นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองฟุสเซ่น (Fussen) ประเทศเยอรมนี เมืองเก่ามาตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน เป็ นที่ตงั้ ปราสาทของ
กษัตริยบ์ าวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็ นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมน
ติกที่เคยมีความรุง่ เรืองในอดีตตัง้ แต่ยคุ โรมัน และได้ใช้เมืองนีเ้ ป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซือ้ ขายเกลือมาแต่โบราณ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั HIRSCH หรือเทียบเท่า

ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – ลูเซิรน์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย
จากนัน้ เดินทางขึน้ ปราสาทเพื่อเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) นาชมต้นแบบ
ของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนียแ์ ลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่ง
เป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รบั การตกแต่งอย่างงดงาม
ด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็ นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง

*** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยูโร
และถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็ นการทดแทน ***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน)
นาท่านเดินทางข้ามพรหมแดนระหว่างเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอด
นิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้ นาท่านกลับสู่เมืองลูเซิรน์ พาท่าน ชม
สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพอย่างกล้า
หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตั ิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง
204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่นา้ รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็ นเหมือนสัญ ลักษณ์ของเมืองลูเ ซิรน์ เป็ นสะพานไม้ท่ีมี
หลังคาที่เก่าแก่ท่ีสดุ ในยุโรป สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอด
แนวสะพาน จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้ สินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น
Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น
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ค่า
ที่พกั

วันที่ 5
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

วันที่ 6

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า

ลูเซิรน์ – ยอดเขาริกิ – เซอร์แมต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นั่งรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่ถือได้ว่าเป็ นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ท่สี ดุ ในยุโรป และยังเป็ นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ใน
มลรัฐนิวแฮมป์ เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับนา้ ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นีม้ ีท่ีมาจากคาว่า
Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ
360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug (ยอดเขาริกิจะปิ ดทาการประจาปี
ในระหว่าง 21 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ในกรณีทยี่ อดเขาริกิ ทางบริษัทฯขอนาคณะเปลี่ยนไปขึน้ ยอดเขาทิต
ลิสแทน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รบั
ความนิยมสูง เนื่องจากเป็ นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้นา้ มันเชือ้ เพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่
เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็ นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ช่ือว่าเป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุ ใน
สวิตเซอร์แลนด์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั SONNE หรือเทียบเท่า
*** ในกรณีทหี่ ้องพักในเมืองเซอร์แมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปพักทีเ่ มืองข้างเคียงแทน***

ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – มองเทรอซ์ – โลซานน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านขึน้ กระเช้าไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478
เมตร และได้ช่ือว่าเป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุ ของเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมกับทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ณ จุดสูงที่สดุ บริเวณไคลน์
แมทเทอร์ฮอร์น เข้าชมถา้ นา้ แข็งที่อยู่สงู ที่สดุ ในสวิส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
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บ่าน

นาท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตงั้ อยู่รมิ ทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือว่าริเวียร่าของสวิส ชมความ
สวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ นาท่านถ่ายรูปคู่กับ ปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า
800 ปี สร้างขึน้ บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้ แต่ยุคโรมันเรืองอานาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุม
การเดินทางของนักเดินทางละขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์
เนื่องจากเป็ นเส้นทางเดียวที่ไม่ตอ้ งเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนีจ้ ึงเปรี ยบเสมือนด่านเก็บภาษี ซ่งึ เอาเปรียบชาว
สวิสมานานนับร้อยปี นาท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตัง้ อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบั ได้
ว่าเป็ นเมืองที่มีเสน่หโ์ ดยธรรมชาติมากที่สดุ เมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 4 ใน
สมัยที่ชาวโรมันมาตัง้ หลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่ งทะเลสาบที่น่ี เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม
และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่น่ี เมืองนีย้ งั เป็ นเมืองที่มีความสาคัญ
สาหรับชาวไทยเนื่องจากเป็ นเมืองที่เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่า

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNYหรือเทียบเท่า

วันที่ 7
เช้า
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วันที่ 8
เช้า

โลซานน์ – เบิรน์ – ดีจอง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชม สวนสาธารณะทีม่ ีรูปปั้ นลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา อันเป็ นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และ
ถ่ายรู ปกับ ศาลาไทย ที่รฐั บาลไทยส่งไปตัง้ ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ นาท่านเดินทางสู่กรุ งเบิรน์ (Bern) ซึ่งได้รบั
การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้ บิรน์ ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมือง
ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีท่ีสดุ ของโลกในปี ค.ศ.2010 นาท่านชมบ่อหมีสีนา้ ตาล (Bear Park) สัตว์ท่เี ป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์ นา
ท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว
ชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นาท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี ้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็ม
ไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท ์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดทู กุ ๆชั่วโมง
ในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ นาท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ท่ีสดุ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครัง้ สุดท้ายของพระเจ้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กนั ดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิต
มัสตาร์ดชื่อดัง อีกทัง้ ยังมีช่อื เสียงในการผลิตไวน์ชนั้ เลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่
ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจดุ เด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบือ้ งสีแดงสดจัดเรียงเป็ นลวดลายงดงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั MERCURE DIJON CLEMENCEAU หรือเทียบเท่า

ดิจอง – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้าแซน – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10
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วันที่ 9
เช้า

ของโลกที่นกั ท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปั จจุบนั กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลา้ สมัยแห่ง
หนึ่งของโลกที่ทรงด้วยอิทธิ พลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาให้กรุงปารีสเป็ นหนึ่งใน
เมืองที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์
ที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศส จากนัน้ เข้า สู่ถนนสายโรแมนติกช
องป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรสั คองคอร์ดตรงสู่ประตูชยั นโปเลียน, นาชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโป
เลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึน้ ในปี
ค.ศ.1806 แต่ม าแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วนาถ่ ายรู ป เป็ นที่ ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญ ลัก ษณ์ท่ีโดดเด่ นสูง
ตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1889 นาท่านล่องเรือแม่น้าแซน ไปตามแม่นา้ แซน ที่
ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝั่ งแม่นา้ นับว่าเป็ นอีก
หนึ่งประสบการณ์ท่นี ่าประทับใจโดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800
ปี เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหาร
สูงจากระดับพืน้ ดินถึง 96 เมตร เป็ นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์
และยังเป็ นจุดกิโลเมตรที่ศนู ย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย จากนัน้ พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักชอปปิ งจากทั่วทุก
มุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้
สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิ ดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต,
เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า

ปารีส - บรัสเซลส์ – กรุ งอัมสเตอร์ดัม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ บรัสเซลส์ (Brussel) ประเทศเบลเยี่ยม จากนั้นเข้าสู่จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ที่มีช่ือเสียง
กล่าวขานกันว่าสวยที่สดุ แห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตรุ สั นาชมและถ่ายรูปกับ เมเน
เก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็ นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกาลังยืนแอ่นตัวปั สสาวะอย่างน่ารัก ผูส้ ร้างประวัติศาสตร์และ
ตานานพืน้ เมืองของชาวเบลเยี่ยมซึง่ มีการเล่าขานกันมาหลากหลายตานาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิด
กาลังติดไฟ จึงปั สสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทารูปแกะสลักนี ้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ
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วันที่ 10

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (เมนูพิเศษ หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว)
เดินทางเข้าสู่ กรุ งอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นาท่านผ่านชม
เมืองที่มากมายไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกต่างๆ มากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOL AIRPORT หรือเทียบเท่า

หมูบ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม -ล่องเรือหลังคากระจก –
จัตุรัสดัมสแควร์ - สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ท่ีสาคัญ
อย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ท่ใี ช้ใส่ในชีวติ ประจาวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญ
เลือกซือ้ สินค้าของที่ระลึก นาท่านเดิน ทางสู่ห มู่บ้ านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) นาท่านสัมผัสวิถีชีวิตของเมือง
ชาวประมงที่เรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ รวมไปถึงท่าเรืออันแสนคึกคักของเมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมาย
อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองที่ยงั คงอนุรกั ษ์ อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมการแต่งกายแบบดัง้ เดิมของชาวดัตช์ไว้ท่เี มืองนี ้ อิสระให้ท่านได้ชมเมืองและ
เลือกซือ้ ของฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดมั โดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลีย้ วเข้าตามลาคลอง สัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่ รวมทัง้ สภาพ
บ้านเรือนเก่าแก่อนั งดงามสืบทอดมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นา
ท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีช่ือเสียงระดับโลก ซึ่งท่านจะได้สมั ผัสและเรียนรูพ้ ื ้นฐานในการดูและการเจียระไน
เพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนัน้ ยังได้มีโอกาสเลือกซือ้ เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่าง
นาฬิ ก ายี่ ห้ อ ดั ง มากมาย อาทิ เช่ น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT,
CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึ ง นาฬิ ก าแฟชั่ น อย่ า ง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO
ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ นาท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซือ้ สินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมส
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19.00 น.
21.40 น.

วันที่ 11
13.40 น.

แควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อราลึกถึงทหารที่เสียชี วิตในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และอดีต
ศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็ นพระราชวังหลวงในช่วงที่จกั รพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอานาจ
นาท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงอัมสเตอร์ดมั เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้า
ในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Eva Air เที่ยวบินที่ BR076

กรุงเทพฯ
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
กาหนดการเดินทาง
1 - 11 พฤศจิกายน 65
17 - 27 พฤศจิกายน 65
1 - 11 ธันวาคม 65

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ
98,900.98,900.98,900.-

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ
14,900.14,900.14,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
**ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพัก**
เช่น กรณีทเี่ มืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ท่ีคณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษั ทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
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ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทัง้ นีข้ นึ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ
จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

เงือ่ นไขการเดินทางเข้าออกประเทศ
ผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
► เอกสารที่ตอ้ งทาการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated
Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง*
ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รบั วัคซีนครบถ้วนมาแล้ว
3. ไม่ตอ้ งลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ตอ้ งกักตัวและไม่ตอ้ งตรวจหาเชือ้ โควิด-19
เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
4. ผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ จะต้องได้รบั วัคซีน ครบโดส 2 เข็ม
โดยต้องผ่านระยะเวลาการฉีดวัคซีนโดสสุดท้ายมาอย่างน้อย 14 วัน
► เงื่อนไขวัคซีน การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปประเทศยุโรป ในโปรแกรมเข้าประเทศ ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์
แสดงหลักฐานการได้รบั วัคซีน ต้องได้รบั การฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส
(โดยได้รบั วัคซีนไม่เกิน 270 วัน ครอบคลุมวันเดินทาง)

เงือ่ นไขการจอง
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่เี ดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หาก
ไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หาก
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบ ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่าน
สามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจานวน
วัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ อี ายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น (ท่านละ 20 ยูโร)
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 11 วัน เท่ากับท่านละ 33 ยูโร)
4. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าเดินทางและสัมภาระประจาไโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง)
5. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่านา้ หนักเกินจากทางสายการบิน, ค่ารักษาพยาบาล และ ใน
กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
6. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
7. ค่าวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (ประมาณ 7,200 บาท)
8. ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้
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2.

3.
4.

5.

กรณี ท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดิ นทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่น
คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทาง
ของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3
หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต
ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่จี ะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผู้
ที่มีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่เี ครื่องบิน
มีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่มี ีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจ
ในการให้ท่นี ่งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่ บริษัท
ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไป
ชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว เครื่องบิน
แล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่กี รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณี ผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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่ ัก
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพัก
แบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
เอกสำรประกอบกำรขอวีซำ
่ น ับจำกว ันยืน
้ อยู่
ใชเ้ วลำทำกำรอนุม ัติวซ
ี ำ
่ ประมำณ 15 ว ันทำกำร หรือมำกกว่ำนน
ั้ ขึน
ก ับดุลยพินจ
ิ ของสถำนทูต
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จำมจุรส
ยืน
่ วีซำ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซำ
ี แควร์)

่ เข้ำสถำนทูตแล้ว ไม่สำมำรถดึงเล่มออกมำก่อนได้
ในระหว่ำงยืน
่ วีซำ
่ ในอดีต
**ลูกค้ำกรุณำอย่ำยึดติดก ับกำรยืน
่ ขอวีซำ
เพรำะสถำนทูตมีกำรเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พำสปอร์ต สญชำติ
ไทย แต่พำน ักอยูต
่ ำ
่ งประเทศ, ทำงำนอยูต
่ ำ
่ งประเทศ หรือ
ึ ษำศ ก
ึ ษำอยู่ต ่ำ งประเทศ กรุ ณ ำแจ้ง เจ้ำหน้ำ ทีข
นก
ั เรีย น น ก
ั ศก
่ องทำงบริษ ท
ั ให้ท รำบท น
ั ที
เพรำะกำรยืน
่ ขอวีซ่ำจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกำหนดของทำงสถำนทูตต้องกำรเพิม
่ เติม และ บำง
สถำนทูต อำจไม่ส ำมำรถยืน
่ ขอวีซ่ ำในประเทศไทยได้ ข้อ กำหนดนีร
้ วมไปถึงผูเ้ ดิน ทำงทีถ
่ อ
ื
พำสปอร์ตต่ำงชำติดว้ ย***
2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5x4 CM. จานวน 2 ใบ
ี ำวเท่ำนน
้ ทีใ่ นรูปถ่ำย 70-80% ของพืน
้ ที่ พืน
้ หล ังสข
***ควำมยำวใบหน้ำต้องมีเนือ
ั้ ถ่ำยไม่
่ อนแทคเลนส ์
เกิน 6 เดือน รวบผมให้เห็นหู เห็นคิว้ ห้ำมสวมแว่นตำหรือเครือ
่ งประด ับ ห้ำมใสค
รูปไม่เลอะหมึกและไม่มรี อ
่ งรอยชำรุด ***
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3. หล ักฐำนกำรทำงำน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
เจ้ำของกิจกำร หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่
กิจกำรไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงำน หนังสือรับรองการทางานจากบริษัทฯระบุตาแหน่ง,เงินเดือน,วันเริม
่ ทางาน,วันทีล
่ าพัก
ร ้อน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

-

ึ ษำ ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

4. หล ักฐำนกำรเงิน
-

้ ำ
ี อมทร ัพย์ธรรมดำของ
กรณีผเู ้ ดินทำงออกค่ำใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement ตัวจริง บ ัญชอ
ธนำคำรทว่ ั ไป ย ้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ พร ้อมกับมีตราประทับจากธนาคาร
ทางสถานทูตจะไม่รับ Bank Statement ทีป
่ ริน
้ เองจาก Internet (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชีโดย
การฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยืน
่ วี
ซ่า)

-

้ ำ
กรณีผเู ้ ดินทำงไม่ได้ออกค่ำใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย์ย ้อนหลัง 6
เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ พร ้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวัน
้ จง
ยืน
่ วีซา่ (ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย) และต ้องมีหน ้า Passport ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย พร ้อมหนังสือชีแ
ออกค่าใช ้จ่ายเป็ นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)

-

้ ำ
้ ำ
กรณีผเู ้ ดินทำงไม่ได้ออกค่ำใชจ
่ ยเอง แต่บริษท
ั ออกค่ำใชจ
่ ยให้ ใช ้ Bank Statement ตัวจริง
บัญชีออมทรัพย์ย ้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ พร ้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร
อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยืน
่ วีซา่ (ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย) หรือ หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank
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certificate) และต ้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) หรือสาเนาใบทะเบียนการค ้า (พ.ค.
้ จงออกค่าใช ้จ่ายเป็ นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)
0403) พร ้อมหนังสือชีแ
่ -นามสกุลให ้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ
**Bank Statement จะต ้องสะกดชือ
่ ัญชีครบทุกตัว และ

-

จะต ้องมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน ้า
-

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวครึง่ กระดาษ A4
ไม่สามารถใช ้ยืน
่ ได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม

**สถำนทูตไม่ร ับพิจำรณำ Bank Statement ทีป
่ ริน
้ จำกอินเตอร์เน็ ต หรือ Bank
ี ด
ี ระแสรำยว ัน
Statement ทีอ
่ อกจำกธนำคำรแต่ไม่มต
ี รำประท ับ , บ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชก
ิ **
พ ันธบ ัตร ตรำสำรหนี้ กองทุน และสลำกออมสน
่ นต ัว
5. เอกสำรสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอำยุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ
หำกเด็กเดินทำงไปก ับบิดำ จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้อง

-

คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตมารดามาด ้วย
หำกเด็กเดินทำงก ับมำรดำ จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัด

-

หนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตบิดามาด ้วย
หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมก ับบิดำและมำรดำ ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้

-

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบ
สาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ ำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ าย

-

ใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
*** กรณีเด็กอำยุตำ
่ กว่ำ 18 ปี บิดาและมารดาลงชือ
-

่ กรุณำถือเอกสำรต ัวจริงต่ำงๆ เชน
่ ทะเบียนพำณิชย์ DBD สูตบ
*** ในว ันยืน
่ วีซำ
ิ ัตร ใบเปลีย
่ น
ื่ -สกุล เป็นต้น พร้อมสมุดบ ัญชอ
ี ัพเดทไม่เกิน 7 ว ันก่อนยืน
่ ***
ชอ
่ วีซำ
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่ อำจมีกำรปร ับเปลีย
เอกสำรยืน
่ วีซำ
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้
ทุกเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ เชงเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์
แบบฟอร์มสำหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซำ
่ ของท่ำน)
(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริงทุกข้อ เนือ
่ งจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซำ

่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใส่ชอ
่ ยู่ ผู ้ปกครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…
่
11. ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันของผูข
้ อวีซำ
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได ้..................................................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชีพปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
.......................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า และทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นั กศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……

14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
เคยได ้ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ .........................ถึงวันที.่ ...........................

ไม่เคย

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่ำนถ่ำยสำเนำหน้ำวีซำ
่ เชงเก้นต ัวล่ำสุดแนบมำด้วย**
**กรณีลก
ู ค้ำเคยมีวซ
ี ำ
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ......................................................
กรุณาระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

…………………………………………………..…
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
ิ้
หมำยเหตุ กำรอนุม ัติวซ
ี ำ
ิ ของทำงสถำนทูต ทำงบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลำงและคอยบริกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทำงเท่ำนน
ั้
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