ขอนําท่านท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลดอกทิวลิปบาน ณ สวนเคอเคนฮอฟ ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ฤดูใบไม้ ผลิของทุกปี ซึง่ ในปี นี ้จะมีขึ ้น
ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 19 พฤษภาคม 2019 ดอกทิวลิปจะบานพร้ อมกันทัว่ สวนแห่งนี ้บนพื ้นที่กว่า 80 ไร่ ซึง่ ในเทศกาลที่กําลัง
จะมาถึงนี ้ ท่านจะได้ เข้ าชมทิวลิปนานาพันธุ์ ชูช่ออวดความสวยงามท่ามกลางแสงแดดที่อบอุ่น นอกจากนี ้เรายังนําเสนอเส้ นทางสุด
สวยของประเทศเยอรมัน เนเธอร์ แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์ แลนด์ ที่รวมไฮไลท์ของประเทศต่าง ๆ ไว้ ด้วยกัน แต่ละเมือง
ล้ วนแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
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วันที่ 1
21.00 น.
23.45 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2
06.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

18.30 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - แฟรงค์ เฟิ ร์ ต (เยอรมัน)
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย
เคาน์เตอร์ D16-19 เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระ และการเช็คอิน
ออกเดินทางสูแ่ ฟรงค์เฟิร์ ต ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบินที่ TG920
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน
(ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ,ิ การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง
ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมี
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะ
เป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

แฟรงค์ เฟิ ร์ ต - รู เดสไฮม์ - ล่ องเรือแม่ นํา้ ไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ อัมสเตอดัม

คณะถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและ
สัมภาระแล้ ว รถโค้ ชปรับอากาศรอรับแล้ วออกเดินทางสูเ่ มืองรูเดสไฮม์ เมืองโรแมนติ
กแห่งแม่นํ ้าไรน์ รูเดสไฮม์เต็มไปด้ วยเสน่ห์ของความเป็ นเมืองเก่า เรี ยงรายด้ วยร้ านขาย
ของที่ระลึก ร้ านไวน์ และภัตตาคารที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้ มาเยือนไม่ขาดสาย มีอาคารกึ่งไม้ ซุงไม้ ที่เก่าแก่และสวยงามของเมือง
สร้ างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ที่เรี ยกว่า “Klunkhardshof” แล้ วนําท่านล่องแม่นํ ้าไรน์ ณ
จุดที่ได้ ชื่อว่า “ประตูสกู่ ารท่องเที่ยวภูมิภาคไรน์” (World Heritage Site) สองฝั่ งแม่นํ ้ามี
ปราสาท, หอคอย, หมู่บ้านริ มแม่นํ ้า และไหล่เขาที่ปลูกไร่องุน่ เขียวขจีตลอดลํานํ ้า
เส้ นทางนี ้ยังได้ ชื่อว่าเป็ น Castle Rhine จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่าง ๆ ยังคงมี
มนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลาย
วิถีของชาวเมืองยังคงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ทั ้ง
ทางด้ านประวัตศิ าสตร์ และทางด้ านจิตใจของชาวเยอรมัน จนเรื อเทียบท่าที่เมืองโอ
แบลเวเซ่ล (oberwesel) จากนั้นเดินทางต่อโดยรถโค้ ชสูโ่ คโลญจ์ ชาวเยอรมันเรี ยก
โคโลญจน์วา่ เคิล์น เป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศ มีชื่อเสียงในเรื่ องการ
อุตสาหกรรมริ มฝั่ งแม่นํ ้าไรน์ เป็ นศูนย์กลางทางการค้ า อุตสาหกรรมและศิลปะ เมือง
โคโลญจ์เป็ นที่มาของนํ ้าหอมชนิดหนึง่ ที่เรี ยกว่า ออดิโคโลญจน์ ทั้งนี ้เพราะผู้ผลิต
นํ ้าหอมชนิดนี ้ตั้งอยูใ่ นเมืองนี ้ซึง่ ใช้ ชื่อยี่ห้อว่า 4711 ยี่ห้อนี ้มีที่มาจากบ้ านเลขที่ 4711
ซึง่ เป็ นที่ตั้งของโรงงานผลิตในขณะนั้น ออดิโคโลญจน์ของ 4711 จึงเป็ นของฝากขึ ้นชื่อ
ของโคโลญจน์จนถึงปั จจุบนั
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรี ยกว่า DOM เป็ นศาสนสถานของคริ สต์
ศาสนาโรมันคาทอลิก วิหารแห่งนี ้ใหญ่และสูงเป็ นอันดับ 3 ของโลก สร้ างด้ วย
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปั จจุบนั มหาวิหารโคโลญจน์นบั เป็ นจุดหมายสําคัญ
ของเมืองโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโกในปี 1996 ย่านถนนคนเดิน Hohe Straße สองข้ างของถนนเรี ยงราย
ไปด้ วยร้ านค้ าครํ าครํ่ าไปด้ วยผู้คน ได้ เวลาออกเดินทางสูก่ รุงอัมสเตอดัม อันเป็ นเมือง
หลวงของประเทศเนเธอร์ แลนด์
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั STEIGENBERGER AIRPORT HOTEL AMSTERDAM หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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(139 ก.ม.)
Local
(279 ก.ม.)

Chinese

www.steigenberger.com
2/9

วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

17.41 น.
18.30 น.
20.30 น.

สวนเคอเคนฮอฟ - ล่ องเรื อหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - ย่ าน
เรดไลท์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มือง LISSE เพื่อเข้ าชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิวลิปที่
ชูดอกอวดสีสนั หลากหลายสวยงาม นอกจากนี ้ภายในสวนที่กว้ างใหญ่แห่งนี ้ ยังร่มรื่ น
ไปด้ วยต้ นไม้ ใหญ่แผ่กิ่งก้ านเป็ นแถวเรี ยงรายตลอดแนว, บึงใหญ่ให้ ความชุ่มชื ้น สดชื่น
และพันธุ์ไม้ ดอกอื่น ๆ อีกมากมายที่เปลี่ยนสถานที่แห่งนี ้ให้ กลายเป็ นสวรรค์ของคนรัก
ดอกไม้ จริ ง ๆ อิสระให้ ทา่ นได้ บนั ทึก ภาพสวย ๆ ไว้ เป็ นที่ระลึก (เทศกาลดอกทิวลิป
ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 19 พฤษภาคม 2019)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมบรรยากาศการล่องเรื อหลังคากระจก เรื อจะล่องไปตามลําคลองของเมือง ที่
จะให้ ทา่ นได้ เห็นบ้ านเรื อนแบบชาวดัชต์ถกู สร้ างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์
พิเศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยูช่ ั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ ขนเฟอร์ นิเจอร์ เข้ า
บ้ าน ระหว่างล่องเรื อผ่านบ้ าน เรื อนแพที่อยูร่ ิ มคลองที่มีอยูม่ ากถึง 2,500 หลัง แล้ วไป
ชมเขตที่เก่าแก่ที่สดุ ของกรุงอัมสเตอดัม
เรื อจอดส่งท่านที่สถาบันเจียระไนเพชร
(Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์ แลนด์ ได้ รับการยกย่อง
ว่าดีที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก
ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้
ชํานาญ ตลอดจนขั ้นตอนการเจียระไนให้ เป็ นอัญมณีที่มีคา่ ที่สดุ สําหรับท่านที่ต้องการ
เป็ นเจ้ าของอัญมณีลํ ้าค่า เชิญท่านเลือกซื ้อเพชรชั้นดีพร้ อมรับรองด้ วย Certificate แล้ ว
เดินเที่ยวชมย่านเรดไลท์ที่มีชื่อเสียงของเมือง
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั STEIGENBERGER AIRPORT HOTEL AMSTERDAM หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

อัมเตอร์ ดมั - บรั สเซลส์ - ATOMIUM - จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) นั่งรถไฟ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ล่ องเรื อบาโตมูช

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองบรัสเซลส์ แวะถ่ายรูปกับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่
ปิ ดซ่อม แซมด้ วยงบประมาณถึง 27.5 ล้ านยูโร ก็พร้ อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุก
หนแห่ง ถือเป็ นสัญลักษณ์ที่สําคัญแห่งหนึง่ ที่นกั ท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์
ออก แบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้ วยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึง่ เปรี ยบ
เสมือนอะตอม จํานวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยี่ยม แล้ วเข้ าสูก่ รุงบรัสเซลส์ เมืองนี ้
เปรี ยบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ ง อาคารบ้ านเรื อนได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ จากรัฐบาล
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมจตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตรุ ัสอันงดงามที่สดุ แห่งหนึง่ ของยุโรป
ได้ รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก หรื อแม้ แต่อาร์ คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของ
กษัตริ ย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยัง
กล่าวถึง อิสระให้ ทา่ นเดินเล่นชมเมืองหรื อเลือกซื ้อสินค้ าของเมือง อาทิ ช็อก โกแลต
เบลเยี่ยมผลิตช็อกโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อกโกแลตกว่า 2,000
ร้ าน, ผ้ าปั กลูกไม้ หรื อลิ ้มลองวาฟเฟิล ของอร่อยที่หาชิมได้ ไม่ยาก ออกเดินทางโดย
รถไฟด่วน THALYS จากบรัสเซลล์เพื่อเดินทางสูม่ หานครปารี ส
ถึงกรุงปารี ส รถโค้ ชท้ องถิ่นนําท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะล่องเรื อแม่นํ ้าแซนน์ (Bateaux Mouches) ชมสถานที่สําคัญคูบ่ ้ านคูเ่ มือง สอง
ฝั่ งของแม่นํ ้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่ สร้ างด้ วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ มหานครปารี ส ได้ รับการกล่าวขานว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
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วันที่ 5

07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

18.30 น.

วันที่ 6

07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

นําท่านเข้ าสู่ที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT PARIS ARCUEIL หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

www.marriott.com

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูพ่ ระราชวังแวร์ ซายส์
พระราชวังที่ใหญ่ท่ีสดุ ในปฐพีซงึ่ อยูห่ า่ งจากจุด
ศูนย์กลางของปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 ก.ม. บางส่วนของ
พระราชวังได้ รับการบูรณะเรี ยบร้ อยแล้ ว เข้ าชมความงามของพระราชวังภายในห้ อง
ต่าง ๆ อาทิ ห้ องเทพอพอลโล, ห้ องเทพวีนสั , ห้ องเทพ ไดอาน่า และห้ องเดอะฮอลล์
ออฟมิลเลอร์ อลังการและหรูหราที่สดุ แสดงให้ เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์บรู ก์บอ
งแห่งฝรั่งเศส แต่ละห้ องของพระราชวังล้ วนมีคา่ ด้ วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดย
ช่างฝี มือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็ นพระราชวังที่งดงามลํ ้าค่าที่สดุ แห่ง
หนึง่ ของโลก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมมหานครปารี ส นครหลวงแห่งแฟชัน่ ชั้นนําของโลก ผ่านโบสถ์แองวาลีดส์อนั
งามสง่า, ถ่ายภาพหอไอเฟลเป็ นที่ระลึกจากมุมกว้ างที่เป็ นจุดที่สวยที่สดุ . ประตูชยั
(Arc de Triomphe) สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน. ถนนชองป์เซลิ
เช่ (Champs-Elysees) เป็ นถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่ นไปด้ วยเงาต้ นปา
ตานสองฝั่ ง มีทั้งร้ านค้ าชั้นนํา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ นํ ้าพุ ภัตตาคารชั ้นเลิศ ร้ าน
กาแฟ โรงละคร เป็ นถนนที่มีสีสนั ตลอด24ชัว่ โมง จนได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยที่สดุ ใน
โลก. จตุรัสคองคอร์ ด ซึง่ ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ใกล้ กนั เป็ นสวนตุยเลอลีส์
สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้ อย่างงดงาม อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ สินค้ าอาทิ นํ ้าหอม
เสื ้อผ้ า กระเป๋ า เครื่ องสําอาง ที่ร้าน Duty Free Shop ที่มีสว่ นลดพิเศษให้ เฉพาะ
นักท่องเที่ยวเท่านั ้น
และสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังของฝรั่งเศสในห้ างสรรพสินค้ า
Galleries Lafayette
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสู่ที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT PARIS ARCUEIL หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

Buffet

พระราชวังแวร์ ซายส์ - เที่ยวชมมหานครปารี ส - หอไอเฟล - ช้ อปปิ ้ ง

โบสถ์ โนตเตรอดาม - นั่งรถไฟ TGV - ดิจอง - อินเทอลาเก้ น

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําชมมหาวิหารโนตเตรอดาม ศิลปะแบบกอธิค ตั้งอยูบ่ นเกาะกลางแม่นํ ้า (อิลเดอลาซิ
เต้ ) งดงามด้ วยประติมากรรมและหน้ าต่างประดับกระจกสี (stained glass) ถือได้ วา่
เป็ นผลงานศิลปะอันลํ ้าค่าของกรุงปารี ส
ออกเดินทางโดยรถไฟ TGV จากมหานครปารี สพื่อเดินทางสูเ่ มืองดิจอง เมืองหลวงแห่ง
แคว้ นเบอร์ กนั ดี แหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางโดยรถโค้ ชสูเ่ มืองอินเทอลาเก้ น อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ และมีความ
สําคัญประหนึง่ เมืองหลวงของแบรนเนอร์ โอเบอลันด์ ตั้งอยูท่ ะเลสาบสองแห่งมีภาพ
ของยอดเขายูงเฟราเป็ นฉากหลัง อีกทั้งยังเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอัน
บริ สทุ ธิ์ บนถนนสายหลักเรี ยงรายไปด้ วยร้ านค้ า ร้ านขายของที่ระลึก ร้ านอาหาร ใน
สไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นเข้ าสู่ ที่ พั ก HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรื อ เที ย บเท่ า ในระดั บ
เดียวกัน
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Local
www.marriott.com
Buffet

(310 ก.ม.)

Local
www.hotel-bellevueinterlaken.ch
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วันที่ 7

07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
14.30 น.
19.00 น.

วันที่ 8

07.30 น.
08.30 น.
13.30 น.

วันที่ 9

นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา - อินเทอลาเก้ น - ช้ อปปิ ้ งสินค้ าสวิส

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองกริ นเดอวาลด์ จุดเริ่ มต้ นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา โดยรถโค้ ช
(ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ ยอดเขายูงเฟรา เป็ นพื ้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ
แห่งแรกของยุโรป) รถไฟ JUNGFRAUBAHN นําท่านขึ ้นสูย่ อดเขายูงเฟราที่มีความสูง
กว่าระดับนํ ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE ระหว่าง
เส้ นทางแวะชมกลาเซียร์ หรื อธารนํ ้าแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สงู ที่สดุ ในยุโรป
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้ าง SPHINX จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ใน
ยุโรป มองเห็นได้ กว้ างไกลที่สดุ ณ จุด 3,571 เมตร ชมถํ ้านํ ้าแข็งที่แกะสลักให้ สวยงาม
อยูใ่ ต้ ธารนํ ้าแข็งลึกกว่า 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารนํ ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุ ใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ ทา่ นได้
สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่ง
โปสการ์ ด โดยที่ทําการไปรษณีย์ที่สงู ที่สดุ ในยุโรป
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซํ ้าเส้ นทางเดิม ผ่านหมู่บ้านเวงเก้ นและเลา
เทอบรุนเน่น หมู่บ้านปลอดมลพิษที่ได้ รับการอนุรักษ์ วั้ รถโค้ ชรอรับคณะแล้ วเดินทาง
กลับสูอ่ ินเทอลาเก้ น อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ สินค้ าที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารแบบพืน้ เมืองสไตล์ ฟองดูว์สวิส
นํ า ท่ า นเข้ าสู่ ที่ พั ก HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรื อ เที ย บเท่ า ในระดั บ
เดียวกัน

อินเทอลาเก้ น - สนามบินนครซูริค - เดินทางกลับประเทศไทย

Buffet

Local
www.hotel-bellevueinterlaken.ch

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบินซูริค เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ มีเวลาให้ ทา่ นได้ ทํา TAX
REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971

Buffet
(135 ก.ม.)

เดินทางกลับถึงประเทศไทย

05.30 น. สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของ
แต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)

PERIOD
11 – 19 เม.ย 2562
26 เม.ย. – 4 พ.ค. 2652
10 – 18 พ.ค. 2562
ค่าทัวร์ รวม :

Tour Fare
Adult
110,000.-

Child 4-11
With Bed
99,000.-

Child 4-6
No Bed
88,000.-

DUBLE SGL
Supp
13,000.-

SGL
Supp
11,000.-

102,000.-

92,000.-

82,000.-

13,000.-

11,000.-

NO TKT
ADL / CHD
-29,000.-22,000.-24,000.-19,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 15 มกราคม 2562
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าล่องเรื อแม่นํ ้าไรน์ / ค่าเข้ าสวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ / ค่าเช้ าชมพระราชวังแวร์ ซายน์ / ค่าเรื อล่องแม่นํ ้า
แซนน์ / ค่ารถไฟสายภูเขาท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา Top of Europe
 ค่าตัว๋ รถไฟชั้น 2 ของ Thalys บรัสเซลล์ - ปารี ส และ TGV ปารี ส - ดิจอง
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double**
กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหาร Gastronomy & Old Traditional restaurant ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เนเธอร์ แลนด์ (เชงเก้ น)
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 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ
สูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี
จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ า
ของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม





ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น
หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่
ท่านรู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขั้นตอนที่งา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการ
เดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3
วันนับจากวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
ล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร้ างความรํ าคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนใน
โปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชําระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นําเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นําเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นําเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ได้ จ่ายจริง เพื่อการเตรี ยมการจัดการนําเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นํามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจําของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
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หมายเหตุ

2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นอื่นๆ
หลักเกณฑ์ท่ีนํามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
โดยประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้ องชําระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด
ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋
เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวัน
เดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่
ก่อนที่ทา่ นจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่
กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทั้งหมดเป็ นสิทธิของสาย
การบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 5 มกราคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สําหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทั้งนี ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก
1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมี
ความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และ
ไม่มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่าง
กันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE
SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชม
นั ้น ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่
นั้น ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดใน
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ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใด
ให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจาก
เจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การใน
การยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบิน
ที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน
ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท /
ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทั้งนี ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ น
หมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 10 วันทําการ
การขอวีซา่ ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง
ณ ศูนย์รับคําร้ องขอวีซา่ ประเทศเนเธอร์ แลนด์

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่
ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกัน
ทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สําเนา
สูตบิ ตั ร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที่ทา่ นทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตําแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมี
EUR43D_TULIP4 GOURMET TOUR 9 DAYS (Apr-May, 2019)

8/9









จํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่
ภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จา่ ยใน
ครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั ้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6แล้ ว
ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุ
ชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมี
นายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธ
วีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครั้ง
หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน
เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็
ตาม ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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