ฝรัง่ เศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
ปารีส - ล่องเรือแม่น้ าแซนน์ - หอไอเฟล - บรัสเซล
โคโลญจน์ - ไฮเดลเบิรก์ - โวเลนดัม - หมู่บา้ นกังหันลม (ซานสคาน)
- อัมสเตอร์ดมั - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชรที่มีช่ือเสียง

หน้าที่ 2

กาหนดการเดินทาง : 12-18 ต.ค. / 19-25 ต.ค.
วันแรกของการเดินทาง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

18.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารทีน่ งั ่ ก่อนขึ้นเครื่อง
21.25 น. ออกเดินทางสู่
กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK373/EK71
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องที่ดูไบ 0050-0410 *.*.*.

วันที่สองของการเดินทาง

มหานครปารีส

09.30 น. (เวลาท้องถิน่ ) ถึงสนามบิน
เมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วเชิญ
ท่านเดินทางต่อโดย...รถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตวั เมืองปารีส
มหานครปารีส (PARIS) เมืองทีแ่ ม้กระทังชาวฝรั
่
ง่ เศสทีอ่ าศัย
อยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า
ตราบใดทีม่ ลี มหายใจ ก็ขอไห้ได้เห็นมหานครปารีส ระหว่าง
ทางท่านจะได้สมั ผัสกับความงาม และความมหัศจรรย์ของ
กลุม่ อาราม และบ้านเรือนร้านขายของทีร่ ะลึก ร้านอาหาร และธรรมชาติทน่ี ่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองข้าง
ทางจน...ถึงเมืองปารีส
เทีย่ ง รับประทานอาหาร
กลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย
จากนัน้ นําท่าน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแห่งเมืองหลวงของโลก ..ถ่ายรูปคู่กบั ประตูชยั (ARC DE
TRIOMPHE) ของพระเจ้านโปเลียนอาร์ค เดอทริออม ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมทีม่ ชี ่อื เสียง ณ
ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส เช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬกิ า, นํา้ หอม, เครื่องสําอาง ฯลฯ
คํา่
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
ทีพ่ กั
HOTEL RESIDHOME ROISSY VILLAGE หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

ปารีส - บรัสเซล

(เบลเยี่ยม)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หน้าที่ 3

ชมด้านหน้าหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส เลิศหรู อลังการ โรแมนติค
มหัศจรรย์ ด้วยความสูง 984 ฟุต สร้างด้วยโครงเหล็กทัง้ หมด…ถนนชองเชลิเช (CHAMPS-ELYSEES)
ถนนทีม่ ตี น้ ไม้เรียงรายทัง้ สองข้างทางอย่างน่าเดินเล่น ต้นแบบถนนราชดําเนิน ปล็าชเดอลา ค็องคอร์ด
(PLACE DE LA CONCORDE) จัตรุ สั แห่งความสามัคคี โบสถ์แมดดิแลน ทีส่ ร้างแบบกรีกโบราณ
โดมแองวาลิค สถานทีเ่ ก็บพระศพของนโปเลียน ถ่ายรูปคู่กบั ปิ รามิด
แก้ว หน้าพิพธิ ภัณฑ์ลูฟว์
นําท่าน ล่องเรือแม่นาํ้ แซน ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะอิล เดอ ฟรองซ์
ท่ามกลางแสง สี และสถาปัตยกรรม สถานทีร่ าชการ และอาคารอัน
สําคัญของปารีส ซึง่ ต่างอนุรกั ษ์ความงดงาม คลาสลิค ไว้ได้อย่าง
งดงามน่าประทับใจ
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารจีน
บ่าย
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองบรัสเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเยีย่ ม พักผ่อนสบายบนรถตลอดการ
เดินทาง…..
นําท่าน ชมอโตเมีย่ ม สัญลักษณ์ของงานเอ๊กซ์โปร์ ทีป่ จั จุบนั ใช้เป็ นอาคารพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ดี า้ นบนเป็ นห้อง
จัดเลี้ยงและร้านอาหาร

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
อาหารจีน
ทีพ่ กั
IBIS LEUVEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ขี องการเดินทาง
เช้า

บรัสเซล - ไฮเดลเบิรก์ - โคโลญจน์

(เยอรมนี )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ชมจัตรุ สั ลาก็รอง ปาลาช จัตรุ สั กลางเมืองทีง่ ดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะด้านทีเ่ ป็ น
ศาลากลางเป็ นศิลปะแบบโกธิคมีรูปปัน้ ตามจัว่ ต่างๆสวยงามมาก รายรอบจัตรุ สั นี้จะมีรา้ นขายดอกไม้
และร้านขายของทีร่ ะลึกประเภทต่าง ๆ คุณภาพดีสาํ หรับนักท่องเทีย่ ว ผ่านชมรูปปัน้ เด็กชายผมหยิก
(MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู กําลังปัสสาวะ (ซึง่ เป็ นนํา้ พุ)

หน้าที่ 4

นําท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ ประเทศเยอรมนี
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารจีน
เมืองไฮเดลเบิรก์ (HEIDELBERG) รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ประเทศ เยอรมนี ...เมืองศูนย์กลาง
การศึกษาของเยอรมัน ทีม่ นี กั ศึกษากว่า 30,000 คน และยังเป็ นเมืองพระราชสมภพของล้นเกล้ารัชกาลที่
8 นําท่านผ่านชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ ซึง่ ตัง้ อยู่บนเนินเขาริมฝัง่ แม่นาํ้ เนคการ์ ซึง่ ถือเป็ นปราสาทขนาด
ใหญ่ทส่ี ร้างขึ้นเมือ่ ราวปี ค.ศ.1300 ในรูปแบบศิลปะเรเนอซองส์ ...ชมวิวสวยของปราสาทไฮเดลเบิรก์ บน
สะพานชาร์ล-ทีโอดอร์ หรือโอลด์บริดจ์ ซึง่ ทอด ข้ามแม่นาํ้ เนคการ์ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1786
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (COLOGNE) (253 กม.) ประเทศเยอรมนี เมืองใหญ่รมิ แม่นาํ้
ไรน์ มีศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะและอุตสาหกรรม และเป็ นแหล่งผลิตนํา้ หอมออดิโคโลญจน์ 4711
อันลือชื่อมีมหาวิหารขนาดใหญ่อลังการทีส่ ุดในยุโรปเรียกกันว่า เคิลน์ โดม และมีเทศกาลคานิวาลมี
ชื่อเสียงเริ่มขึ้นในวันที่ 11 เดือน 11 เวลา 11 นาฬกิ า 11 นาที และ 11 วินาที ของทุกปี แล้วจะดําเนิน
จนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์มกี ารแสดงดนตรี วงโยธวาทิต การประกวดเต้นรําของชุมชนต่างๆ การ
แต่งกายแบบแฟนซี ขบวนแห่ การดื่มกิน ดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้จาก
ทุกสารทิศ...ชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ (COLOGNE
CATHEDRAL) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็ นมหาวิหารสไตล์
โกธิกในช่วงศตวรรษที่ 14 ภายในเป็ นทีเ่ ก็บรักษาหีบทองคําบรรจุอฐั ิ
ของกษัตริยเ์ ป็ นรูปสามเหลีย่ มหน้าจัว่ ฐานแคบสร้างในปี 1248 ใช้
เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 และครัง้ หนึ่งสมเด็จพระปิ ยมหาราช รัชกาล
ที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเมือ่ คราวเสด็จประพาสเยอรมันครัง้ แรกในปี 1897 และทีม่ หา
วิหารแห่งนี้ทแ่ี ม้ในปัจจุบนั ก็ยงั มีการขุดพบซากเมืองโรมันโบราณข้างใต้และข้างๆมหาวิหารทําให้ทราบว่า
ชีวติ และอารยะธรรมของคนโคโลญจน์ไม่เคยแยกจากไกลจากมหาวิหารแห่งนี้เลย
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
อาหารจีน
ทีพ่ กั
ACHAT COMFORT COLOGNE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง
เช้า

โคโลญจน์ - โวเลนดัม - อัมสเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ เดินทางต่อสู่ เมืองโวเลนดัม (VOLENDAM) หรือบางครัง้ มักถูกเรียกว่า "ไข่มกุ แห่งซุยเดอร์เซ"
(The Pearl Of The Zuiderzee) ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านจะได้สมั ผัสจริงๆ
กับพื้นทีท่ ต่ี าํ ่ กว่านํา้ ทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึก ...
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นําท่านเดินทางสู่

หมู่บา้ นกังหันลม (ซานสคาน) ท่านจะได้ถ่ายรูปอันสวยงามของเหล่าบันดา กังหันลม

เทีย่ ง รับประทานอาหาร
กลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย
จากนัน้ เดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดมั (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศทีแ่ ผ่นดินตํา่
ซึง่ พื้นดินตํา่ กว่าระดับนํา้ ทะเล และสร้างเมืองโดยการทําเขือ่ นกัน้ นํา้ ตัง้ แต่สมัยโบราณ เมืองหลวงของ
เนเธอร์แลนด์ ซึง่ อัมสเตอร์ดมั จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดย
คลองทีม่ คี วามยาวทัง้ สิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรือทีท่ กุ
คนเรียกในปัจจุบนั ว่าเวนิสแห่งทะเลเหนือ
นําท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดมั ทีท่ ่านจะได้
สัมผัสกลิน่ อายและความเป็ นอยู่อย่าง ใกล้ชิด
...ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมย่านแหล่งเพศพาณิชย์ ชมบริเวณ
ย่านดัมสแควร์ ถ่ายรูปกับพระราชวังเก่า และอนุสาวรียท์ หารหาญ…
ถนนเรดไรท์ดสี ทริค
คํา่
อิสระกับการรับประทานอาหารคํา่ เพือ่ มีเวลาช้อปปิ้ งได้อย่างเต็มที่ ณ ย่านดามสแควร์
ทีพ่ กั
PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

21.50 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วันนี้เป็ นวันอิสระ ท่านสามารถช้อปปิ้ งสินค้า แบรนด์เนมต่างๆ หรือสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย
ได้เวลานัดหมาย ท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพือ่ เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK150/EK372

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
19.15 น.

อัมสเตอร์ดมั - กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ (ประเทศไทย)

*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีด่ ูไบ : 06.30+1-0940 *.*.*.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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***********************
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เพือ่ ความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู ้
เดินทางเป็ นสําคัญ

อัตราค่าใช้จา่ ย
อัตราค่าใช้จา่ ย

12-18 ต.ค. / 19-25 ต.ค.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริม

39,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

8,500

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนาํ้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่ายืน่ วีซ่า **

อัตรานี้ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับตามรายการ ชัน้ ประหยัด ไป-กลับตามกรุป๊ เท่านัน้
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ าํ นาญเส้นทาง วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศ
หนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็ น
ผลทําให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสําคัญ)
5. ค่าอาหารทีร่ ะบุตามรายการ
6. ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงือ่ นไขตามกรมธรรม์ (ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้
ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่ นย้ายกลับ
ประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )

อัตรานี้ ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % (ในกรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าวีซ่าฝรัง่ เศส ท่านละ 4,500 บาท
ค่าทิปคนขับรถ 10 ยูโร / ท่าน
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7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร / ท่าน

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่









กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 30,000 บาท
กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียม
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทัง้ หมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ไม่คืนเงินมัดจําไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด

หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผูใ้ หญ่ ) และ/หรือ
ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ แก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สนิ สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต
เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือ
ทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านทราบและ
ยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

**ลูกค้าโชว์ตวั ทุกโปรแกรม**
เอกสารในการใช้ยนื่ วีซ่า :
- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานาไปต่อ
อายุก่อนนาส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (สาหรับท่านที่มี
พาสปอร์ตเล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาด้วย เพื่ออ้างอิงกับทางสถานทูต )
- รูปถ่ายสีหน้าตรงปั จจุบนั พื้ นฉากหลังรูปต้องมี สีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็ นภาพที่
คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจาก
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คอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35mm*45mm นิ้ ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง )
- สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ใบ
- สาเนาใบสูติบตั รกรณีที่เด็กที่มีอายุตา่ กว่า 20 ปี
- สาเนาทะเบียนสมรส
- สาเนาใบหย่าหรือสาเนาใบมรณะบัตร (กรณีค่สู มรสเสียชีวิต )
- สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี )
- หลักฐานการเงิน โดยต้องขอจากทางธนาคารเท่านั้น พร้อม สาเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 3
เดือน พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสาเนาหน้าแรกของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั )
หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั้น )
กรณีเป็ นพนักงาน
 จดหมายรับรองการทางานจากบริษัท ระบุตาแหน่ ง, เงินเดือน, วันเริ่มทางาน และช่วงเวลาที่อนุ มตั ิให้ล

าหยุด

พร้อมประทับตราของบริษทั
กรณีเป็ นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 จดหมายรับรองจากหน่ วยงานและสาเนาบัตรราชการ พร้อมประทับตราองค์กร เกษียณอายุราชการ สาเนา
บัตรข้าราชการเกษี ยณอายุ 1 ใบ
กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ
 สาเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน
พร้อม
ทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสาเนาไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั้น )
 จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ และสาเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรอง
สาเนา พร้อมประทับตราสถาบัน
เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี
 จะต้องมีใบอนุ ญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา
หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้อง
มีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กบั บุตร
กับผูท้ ี่บุตรเดินทางไปด้วย ต้องไปทาที่สานักงานเขตที่ทาเบียนบ้านอยู่ (พร้อมแนบบัตรประชาชน ของบิดา
และมารดา) และบิดาหรือมารดจะต้องไปเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่รบั ยืน่ วีซ่า
กรณีเป็ นแม่บา้ น
 สาเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีค่สู มรสเสียชีวิต) (ใช้หลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามี
ก็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับสามี จะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี เป็ นภาษาอังกฤษ
พร้อมกับเขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปี เกิด ของสามี และบุตร ที่มีดว้ ยกัน )
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ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่งึ ร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีม่ คี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ กั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานทีท่ ่องเทีย่ วพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบตั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ,
การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทีย่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ /
หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี าํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจาก
เป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่
ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ประกันในกรณีทผ่ี ูร้ ่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของ
ผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม่ กี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสง่ิ ผิด
กฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพือ่ ความ
เหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือและคานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจของคนส่วนใหญ่
เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่ เกรงใจ
ผูอ้ ่นื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพือ่ หา
ข้อสรุป ร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
- ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก ปฏิเสธ
การเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน การ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น.
หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับใน
ข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้ ”

