BEST OF EUROPE
่
ฝรังเศส
เบลเยี่ ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 8 วัน (TG)
พระราชวังแวร์ซายน์ ประตูชยั นโปเลียน จัตุรสั คองคอร์ด หอไอเฟล
ล่องแม่น้าดานูบ อัมสเตอร์ดมั หมู่บา้ นซานสคาน เมืองโคโลจน์

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
กรุงเทพฯ–กรุงปารีส (ฝรั่งเศส)
21.00 น. พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
วันที่สอง
ปารีส–พระราชวังแวร์ ซายส์ –เที่ยวชมเมือง–ประตูชัยนโปเลียน–จัตุรัสคองคอร์ ด–ขึน้ หอไอเฟล
00.05 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 นาท่านเดินทางสูก่ รุงปารี ส ประเทศฝรั่งเศส
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ ลเดอโกล กรุงปารี ส ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองพร้ อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ ชรอรับคณะ
พร้ อมบริการน้าดื่มและอาหารเช้ าแบบกล่ องด้ วยเมนู “ข้ าวเหนี ยวหมูทอดมหัศจรรย์ ” นาท่านเดินทางสู่ เมือง
แวร์ ซ ายส์ (Versailles) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้ อดีตเมือ งหลวงและศูนย์ กลางการเมืองการ
ปกครองในสมัยรัชกาลพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 เข้ าชม พระราชวังแวร์ ซายส์ (The Palace of Versaille) พระราชวังหลวง
แห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ตังอยู
้ ่ที่เมืองแวร์ ซายส์ ซึ่งปัจจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของมหานครปารี ส พระราชวังแวร์ ซายส์เป็ น
พระราชวังที่ ยิ่งใหญ่ และที่ ได้ ชื่ อ ว่างดงามวิจิตรบรรจงที่ สุดในยุโรป และนับเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุค
ปั จจุบนั ด้ วย ชมพระราชวังอันล ้าเลิศทางศิลปะของ เลอโวโมทร์ ทและเลอโน ที่ ได้ ก่อสร้ างขึ ้นตามพระราชประสงค์ของ

พระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 นาท่านชมพลับพลาที่ ท้องพระโรง ห้ องพระบรรทมพระราชินี และห้ องต่างๆ ที่วิจิตรงดงามด้ วยภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง ศิลปวัตถุล ้าค่ารวมถึงเฟอร์ นิเจอร์ มากมายที่เป็ นต้ นแบบเฟอร์ นิเจอร์ หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก ชมห้ อง
ประวัตศิ าสตร์ ห้ องกระจก ฮอลล์ ออฟมิเรอร์ ที่เยอรมนียอมลงนามในสนธิสญ
ั ญาสงบศึกเมื่อครัง้ สงครามโลกครัง้ ที่ 1
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความงดงามของ กรุ งปารี ส (Paris) “สาวน้ อยแห่งยุโรป” มหานครที่เป็ นศูนย์กลางอานาจของยุโรปในยุคล่า
อาณานิ ค ม ผ่า นชม ประตู ชั ย นโปเลี ย น (Arc de Triomphe) สู่ ถนนชองป์ เอลิ เซ่ (Champs Elysees) ที่ ผ้ ูค น
หลงไหลในแฟชั่นทั่วโลกต้ องมาเยือน ถ่ายภาพคู่กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในสัญ ลักษณ์ สาคัญ ของประเทศ
ฝรั่งเศส โดยหอนี ้จัดว่าเป็ นสัญลักษณ์ แห่งอนุสาวรี ย์ที่สงู ที่สดุ ในโลก จากนัน้ นาท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สดุ ของมหา
นครปารี สแบบพาโนรามารอบทิศทาง โดยนาท่าน ขึน้ ชัน้ 2 ของหอไอเฟล (Eiffel Tower) ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ ด
(Place de la Concorde) ที่ มี เสาโอเบลิสก์ (Obelisk) ที่ นโปเลียนนามาจากวิหารในลักซอร์ ของประเทศอี ยิปต์ เมื่อ
ครัง้ ที่ นโปเลียนพิชิตอี ยิปต์ ได้ ตัง้ ตระหง่านอยู่ยังลานประหารชี วิตผู้ต่อ ต้ านการปฏิ วัติ และสถานที่ ตงั ้ เครื่ อ งกิโยติน
ประหารพระเจ้ าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี องั ตัวเน็ต
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE–ล่ องเรือบาโตมูซ–โบสถ์ นอร์ ทเทรอดาม–ถนนชองป์ เอลิเซ่
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ La Vallee Outlet Shopping Village แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ รวมร้ านค้ าแบรนด์เนมชื่อ ดังมากมายกว่า 70
ร้ าน เช่ น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, ETC. และสิ น ค้ า
ท้ องถิ่นของที่ ระลึกและอื่นๆ ตลอดจนร้ านกาแฟสตาร์ บคั เป็ นต้ น นอกจากนีย้ ังมีห้างสรรพสินค้ าและซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ขนาดใหญ่ไม่วา่ จะเป็ น AUCHAN, CENER COMMERCIAL VAL DE EUROPE ให้ ท่านได้ เลือกซื ้ออย่างจุใจ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ล่ อ งเรื อ บาโตมู ซ (Bateaux Mouches Cruise) เพื่อ ชมสถานที่ สาคัญ คู่บ้านคู่เมือ งสองฝั่ งของแม่นา้ แซนน์
โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้ างด้ วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุ รักษ์ และสร้ างภาพให้ ปารี สโดดเด่น
เป็ นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมความสวยงามของ โบสถ์ น อร์ ทเทรอดาม (Notre-Dame Cathedral)
อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกว่า 800 ปี ตังเด่
้ นเป็ นตระหง่านริมแม่นา้ แซนด์ที่สวยงามยิ่ง (เรื องดบริการในกรณี ท่ ีนา้ ล้ นตลิ่ง
และมีเหตุการณ์ นัดหยุดงาน) จากนันให้
้ เวลาท่านเดินเล่นบน ถนนชอมป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ที่โด่งดังมาก
ด้ วยร้ านรวงต่างๆ อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ า อาทิ น ้าหอม, เสื ้อผ้ า, กระเป๋ า, รองเท้ า, เครื่ องสาอาง และอื่นๆ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ปารีส–บรูจจ์ (เบลเยี่ยม)–เที่ยวชมเมือง–จัตุรัสกลางเมือง–บรัสเซลส์ –อะโตเมี่ยม–มานิเก้ นพิส
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
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นาท่านเดินทางข้ ามพรมแดนสู่ เมืองบรูจจ์ (Brugge) ประเทศเบลเยี่ยม ที่ได้ รับฉายาว่า “เมืองเวนีสแห่งทะเลเหนือของ
ยุโรป” ด้ วยเหตุที่มีบ้านเรื อนสวยงามสร้ างขึ ้นท่ามกลางแม่นา้ ลาคลอง และสะพานที่มีอยู่มากมายทั่วทัง้ บริเวณเมืองเก่า
เที่ยวชมเมืองบรูจจ์ ที่ได้ รับการประกาศให้ เป็ นหนึ่งในเมืองสวยที่สดุ ของยุโรป ชมอาคารบ้ านเรื อนที่มีลวดลายประดับฝา
ผนัง และบนหน้ าจัว่ ของบ้ านที่ออกแบบตามศิลปะยุคบาร๊ อค-ดัชท์ ชมแม่นา้ ลาคลอง ท่าเรื อและถนนคนเดินที่ปดู ้ วยแผ่น
อิฐ ผ่านสวนสาธารณะและย่านการค้ าโบราณ เข้ าสู่ จัตุรัสกลางเมือง (Market Square) ที่มีความโดดเด่นของหอระฆัง
สูง 300 ฟุตของป้อมปราการประจาเมืองอายุ 700 ปี อาคารศาลาว่ าการเมือง (City Hall) แสนสวยสไตล์โกธิค บริเวณ
โดยรอบจะเต็มไปด้ วยบรรยากาศย้ อนยุคไปสู่อดีตกาล เหมือนเมื่อครัง้ ที่เมืองบรูจจ์เป็ นเมืองของเหล่าเศรษฐี ชม มหา
วิหารและรูปแกะสลักหินอ่ อนมาดอนน่ า (Chruch of Our Lady) ฝี มือ ไมเคิลแอนเจโล จากนัน้ มีเวลาให้ ท่านสัมผัส
บรรยากาศที่สวยงามของเมืองตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussel)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมเมืองหลวงของเบลเยี่ ยม แวะถ่ายรูปกับ อะโตเมี่ยม (Atomium) ปฎิมากรรมมหึมาเป็ นลูกโมเลกุลเหล็ก
9 ลูกที่สร้ างขึ ้นเป็ นสัญลักษณ์ ของงาน Expo ในอดีต แวะชม ตลาดเก่ าแกรนด์ เพลส (Grand Place) ซึ่งถือเป็ นจัตรุ ัส
อายุมากกว่า 400 ปี ที่ ได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดีและสวยที่ สุดในยุโรป ชมลานกว้ างปูแผ่นหิน ที่ รายล้ อ มด้ วยอาคาร
หลากหลายสไตล์ที่งดงามอย่างวิจิตรพิศดาร ชมศาลาว่าการเมืองสไตร์ โกธิคที่มีหอคอยยอดแหลมสูงสง่า และยังมีถนน
ตรอกซอกซอยที่เรี ยงรายด้ วยบ้ านเรื อนที่ สวยงามสุดคลาสสิค ชมประติมากรรมรูปเด็กยื นฉี่ มานิเก้ น พิส (Maneken
Pis) ที่มีชื่อเสียงก้ องโลก ด้ วยการบรรจงสร้ างขึ ้นจากตานานวีรบุรุษของเมืองบรัสเซลส์ โดยศิลปิ น เจอโรม ดูเกสนอย ใน
ปี ค.ศ.1619 หลังจากนันมี
้ เวลาให้ ท่านเดินเล่นช้ อปปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมือง เครื่ องแก้ ว ผ้ าลูกไม้ และช๊ อคโกแล๊ ต

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL PULLMAN BRUSSELS CENTRE MIDI หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
บรัสเซลส์ –อัมสเตอร์ ดัม (เนเธอร์ แลนด์ )–ล่ องเรือหลังคากระจก–ศูนย์ ฯเจียรนัยเพชร–จตุรัสดามสแควร์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งอั ม สเตอร์ ดัม (Amsterdam) นครหลวงแห่งประเทศเนเธอร์ แลนด์ ชมภูมิประเทศที่ ได้ ชื่ อ ว่า
ดินแดนที่มีระดับแผ่นดินต่ากว่าระดับน ้าทะเล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ ดมั ทางลาคลองด้ วยการ ล่ องเรื อหลังคากระจก (Lover Boat) ชมความงามอันเป็ นแบบ
ฉบับของเมืองริมน ้าที่สวยงามที่สดุ ในศตวรรษที่ 17 เพลิดเพลินกับบ้ านเรื อนทรงแคบที่อวดความงามกันที่หน้ าจัว่ ในส่วน
แม่นา้ ลาคลองก็ยังมีบ้านเรื อ นแพรู ปทรงแปลกตาจอดเรี ยงรายมากกว่า 2,500 หลัง เข้ าชม ศูน ย์ กลางการเจียรนั ย
เพชร (City of Diamond) ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุด ในโลก ซึ่ ง ท าให้ ก รุ ง อัม สเตอร์ ดัม ได้ ชื่ อ ว่า เป็ น เมื อ งแห่ ง เพชร (City of
Diamond) ชมขันตอนการคั
้
ดเลือกเพชร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพชร และการซื ้อเพชรตามแบบมาตรฐานโลก เดินเล่น ที่
จัตุรัสกลางเมืองดามสแควร์ (Dam Square) ผ่านชม พระราชวังของพระราชินีเบียทริค (The Palace of Beatrix
of the Netherlands) อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าที่ทาด้ วยไม้ เป็ นของที่ระลึกภายในร้ านค้ าพื ้นเมือง

ค่า
วันที่หก
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่เจ็ด
เช้ า
09.30 น.
14.45 น.
วันที่แปด
06.25 น.

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL MERCURE AMSTERDAM AMSTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
อั ม สเตอร์ ดั ม –หมู่ บ้ า นซานสคานส์ –กั ง หั น ลม–โรงงานผลิ ต เนยแข็ ง–การท ารองเท้ า ไม้ –โคโลญจน์
(เยอรมัน)–วิหารโคโลญจน์ –เที่ยวชมเมือง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานสคานส์ (Zaanse Schans) เป็ นหมูบ่ ้ านเก่าที่รัฐบาลอนุรักษ์ ไว้ บริเวณนี ้จะมี กังหันลม
(Windmill) ให้ ท่านได้ ถ่ายภาพกับสัญลักษณ์ ของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ซึ่งชาวดัตช์ในอดีตใช้ เป็ นที่อยู่อาศัยและต้ องใช้
กังหันขนาดใหญ่นี ้วิดนาเข้ าสูพ่ ื ้นที่การเกษตร ปัจจุบนั ซานสคานส์เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ผ้ ทู ี่มาเยือนเนเธอร์ แลนด์จะพลาด
ไม่ได้ ชม โรงงานผลิตเนยแข็ง ชนิดต่างๆ ซึ่งท่านสามารถทดลองชิมและซื อ้ หาเป็ นของฝากได้ ชม การทารองเท้ าไม้
(Wood Shoes Factory) ที่ชาวดัตช์ใช้ สวมใส่ในอดีต ซึ่งมีวธิ ีการทาที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านข้ ามพรมแดนสู่ เมื องโคโลญจน์ (Cologne) เมืองใหญ่ และร่ ารวยแห่งหนึ่ งของเยอรมัน และต้ นกาเนิดโอเดอ
โคโลญจน์ 4711 อันเลื่งชื่อ โดยนักเคมีอิตาลีเป็ นผู้คิดค้ นในปี ค.ศ.1709 ชม วิห ารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral)
สถาปัตยกรรมแบบโกอธิค ที่งดงามยิ่งใหญ่ที่สดุ ในเยอรมันนี ซึ่งวิหารทังหมดได้
้
สร้ างเสร็จใน ค.ศ.1880 ชมความงดงาม
ภายนอกด้ วยศิลปะการแกะสลัก และความงามของกระจกสีภายในวิหาร ที่แสดงถึงความสามารถของสถาปนิกในสมั ย
นัน้ ที่นี่ยงั เป็ นที่เก็บสมบัติล ้าค่าของ สถูปแห่งมากี ไม้ กางเขนแห่งเกโร เครื่ องมือเครื่ องใช้ เสื ้อคลุมสาหรับการประกอบ
พิธีทางศาสนาและเอกสารคัมภีร์ตา่ งๆ อีกด้ วย

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั HOTEL HILTON COLOGNE หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
โคโลญจน์ –สนามบินแฟรงค์ เฟิ ร์ ต–เดินทางกลับกรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์ เฟิ ร์ ต (Frankfurt Airport) เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ ท่านได้ ทา Tax Refund
สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921 นาท่านเดินทางสูก่ รุงเทพฯ ประเทศไทย
กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
..................................................................................

(หมายเหตุ ทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการปรั บ เปลี่ ย นโปรแกรมเพื่ อ ความเหมาะสมโดยมิได้ แ จ้ ง ล่วงหน้ า โดยจะค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)

**การั นตีกรุ๊ ปออกเดินทางที่ 15 ท่ านขึน้ ไป**
กาหนดวันเดินทาง

05 – 12 ธันวาคม 2558
02 – 09 มกราคม 2559
06 -13 กุมภาพันธ์ 2559

12 – 19 ธันวาคม 2558
09 – 16 มกราคม 2559
13 – 20 กุมภาพันธ์ 2559

19 – 26 ธันวาคม 2558
16 – 23 มกราคม 2559
20 -27 กุมภาพันธ์ 2559

05 – 12 มีนาคม 2559

12 – 19 มีนาคม 2559

19 – 26 มีนาคม 2559

26 ธ.ค. 58 - 02 ม.ค. 59
23 – 30 มกราคม 2559
27 ก.พ. – 05 มี.ค. 2559
26 มี.ค. – 02 เ.ม.ย.
2559

ค่ าทัวร์ ต่อท่าน : เดินทางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิม่

ท่ านละ

90,900 บาท
81,900 บาท
77,900 บาท
68,900 บาท
45,900 บาท
9,900 บาท

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน / ผู้ใหญ่ ท่ านละ 38,000 บาท**
ค่ าทัวร์ ต่อท่าน : เดินทางเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิม่

ท่ านละ

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน / ผู้ใหญ่ ท่ านละ 36,000 บาท**
ค่ าทัวร์ ต่อท่าน : เฉพาะเทศกาลปี ใหม่ เดินทางวันที่ 26 ธันวาคม – 02 มกราคม 2559
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)
ท่ านละ
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

83,900 บาท
75,900 บาท
71,900 บาท
62,900 บาท
41,900 บาท
9,900 บาท
86,900 บาท
78,900 บาท
73,900 บาท
65,000 บาท

 เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิม่

ท่ านละ

43,900 บาท
12,900 บาท

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน / ผู้ใหญ่ ท่ านละ 36,000 บาท**
ค่ าทัวร์ รวม:
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิม่ ของน ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุในรายการ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ ท่านได้ เลิศรสในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้ น
 ค่าบริการนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเที่ยว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้อลาก ท่านละ 1 ใบ

 ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 บริการน ้าดื่มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้ าแบบกล่อง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย์” ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง
ค่ าทัวร์ ไม่ รวม:
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่
พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่

 ทิปหัวหน้ าทัวร์ (Tour Leader) : ผู้คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจาเป็ นในเรื่ องทิปสาหรับ
หัวหน้ าทัวร์ เป็ นเรื่ องที่คาดหวัง หากการบริ การนันเป็
้ นที่ประทับใจของท่าน
วิธีการจอง :
 กรุณาชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชาระส่วนที่เหลืออย่างน้ อย 20 วันก่อนเดินทาง
หรื อในกรณีสายการบินให้ ออกตัว๋ ก่อนกาหนดปกติ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ าก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน
เงื่อนไขการยกเลิก :
 ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจา 1,000 บาท (ค่าบริการของพนักงาน)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 ในกรณีออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
โปรดทราบ :

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบอย่างน้ อย 15
วัน ก่อนเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้ วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนี
้ จ้ ะคานึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้ าออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ
เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ างต้ น
เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้ เวลาประมาณ 15 วันทาการ
 พาสปอร์ ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่นหรื อไม่ ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จานวน 2 ใบ พื ้นหลังต้ อ งเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา) และเหมือนกันทัง้ 2 รูป ควรมีอ ายุไม่เกิน 6
เดือน และไม่เคยใช้ ขอวีซ่าประเทศอื่นๆ มาก่อน
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สาเนาทะเบียนสมรสหรื อหย่า /
สาเนาสูตบิ ตั ร (ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์ )
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัทหรื อสังกัดที่ท่านทางานอยู่ ต้ องเป็ น ภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
 กรณี ที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบจดทะเบียนการค้ า, สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสาเนาหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษี และสาเนาหลักฐานการเงินของบริษัทย้ อนหลัง 6 เดือน
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริง (กรุณานามาด้ วยในวันที่มาขอวีซ่า)
 หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็ นภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE) ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บญ
ั ชีส่วนตัว ย้ อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงิน
สม่าเสมอและมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อ
กลับสู่ภูมิลาเนา ในกรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญ ชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่าย เป็ น
ภาษาอังกฤษในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณี ที่บริ ษัทของท่านเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กับผู้เดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ เป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและการกลับมาทางานของท่าน
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริบรู ณ์ เดินทางกับบิดาหรื อมารดา “ท่านใดท่านหนึ่ง” จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากที่วา่ การอาเภอหรื อ
เขต โดยที่บิดาหรื อมารดา ต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญ าตให้ บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอ
หรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์ บางท่าน ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมาย และกรุณาแต่งกาย
ชุดสุภาพ ทังนี
้ ้จะมีเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯไปอานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิม่ เติมดังกล่าวเช่นกัน

 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ต้ องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ รับพิจารณาวีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต เพื่อทาการยกเลิก
วีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ

