ฝรัง่ เศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7 วัน
แคว้นอัลซาส สตราสบูรก์ กอลมาร์

วันแรก

กรุงเทพฯ–ดูไบ

(ไทย)

17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู
9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
21.25 น. ออกเดินทางสู เ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
We’re ONE CENTE

วันที่สอง

ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชยั -แกลลอเรียลาฟาแยตต์-ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ร้านค้าปลอดภาษี ล่องเรือบาโตมูซ
(ยูเออี -ฝรัง่ เศส)

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
04.05 น. เดินทางสู ่ เมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
09.25 น. เดินทางถึง เมื องปารี ส ประเทศฝรัง่ เศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื อง
และรับสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู ่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มมี นต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปั จจุ บนั กรุ งปารีสเป็ นหนึ่ งในศู นย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลา้ สมัยแห่งหนึ่ งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิ พลของ
การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาให้กรุ งปารีส
เป็ นหนึ่ งในเมืองที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก นาถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ หอไอ
เฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท่ โี ดดเด่น สู งตระหง่านคู น่ ครปารีสด้วยความสู ง
ถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 นาท่านถ่ายรู ปประตูชยั ชมทิวทัศน์
ของร้า นค้า บู ติ ค ชัน้ น าระดับ โลกที่ต ั้ง เรี ย งรายอยู ่บ นถนนชองเชลิ เ ช ต้น แบบถนนราชด าเนิ น น าท่า นสู ่
แกลลอเรี ยลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสิ นค้าชื่อดังของกรุ งปารีส เปิ ดกิจการใน ค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คน
ปารีสชอบเดินช้อปปิ้ งกันมากที่สุด แถมมีรา้ นอาหารแบบบริ การตนเองกับทิวทัศน์ท่ สี วยงามบนชัน้ 6 ซึ่งสามารถ
มองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มสี ินค้าหลายหลากยี่หอ้ และมีส่ ิงของทุกประเภทไว้ลอ่ ตาล่อ
ใจนักช้อปปิ้ ง มีแบรนด์ดงั ๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นต้น
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านถ่ายรู ปหน้าพิ พิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มชี ่ ือเสียง
ที่สุด เก่าแก่ท่ สี ุ ด และใหญ่ท่ สี ุ ดแห่งหนึ่ งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุ บนั เป็ นสถานที่ท่ ี
จัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน ทางศิลปะที่ทรงคุ ณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่น
ราคาถู กใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น
เครื่ องสาอาง น้าหอม นาฬิกาหรื อกระเป๋ า นาท่านล่องเรือ
บาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตาม
แม่น้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารีส ชมความสวยงาม
ของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิ คของอาคารต่าง ๆ ตลอด
สองฝากฝั่งแม่น้า เป็ นอีกหนึ่ งประสบการณ์ท่ นี ่าประทับใจ
โดยเรื อจะล่อ งผ่า นมหาวิ ห ารนอเตรอดามแห่ ง ปารี ส
(Notre-dame de Paris) อายุ กว่า 800 ปี เป็ นมหาวิหาร
สถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู ห่ น้าทรงเหลี่ยมและ ยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหาร
สู งจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธอี ภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16 กับพระนางมา
รี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Holiday Inn Paris Marne La Vallee
Hotel หรื อระดับเดียวกัน
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วันที่สาม
เช้า

La Vallee Village Outlet-แรงส์-มหาวิหารแรงส์

(ฝรัง่ เศส)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อป
ปิ้ งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ งที่ครบครันด้วยสินค้าชัน้
นาต่าง ๆ มากมาย เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESEL
GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, SAMSONITE,
ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ

(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้
อปปิ้ ง) น าท่า นเดิ น ทางสู ่ เ มื อ งแรงส์ (Reims) เป็ น

คา่

เมื องที่ตงั้ อยู ใ่ นแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นที่ได้รับ
การยกย่อ งว่า เป็ น ถิ่ นก าเนิ ด ของแชมเปญ น าท่า น
ถ่ายรู ป มหาวิ หารแรงส์ (Reims Cathedral) และ
มหาวิหารนอร์ทเทอดามที่ถูกใช้เพื่อเป็ นสถานที่สาหรับ
การทาพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริ ยฝ์ รั่งเศส โดย
มหาวิหารถู กตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิ ค และ
ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดับกระจก
สีท่ สี ร้างระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 20 ประดับหน้าต่างกุหลาบที่ได้รับการประดับด้วยกระจกสี มหาวิหาร
แห่งนี้ยงั เป็นมหาวิหารที่ประกอบพิธรี าชาภิเษกสวมมงกุฎการขึ้นเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่งฝรั่งเศสตัง้ แต่สมัยของพระเจ้า
โคลวิสในปี ค.ศ. 496 และเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นที่น่ ีกค็ ือการที่โจนออฟอาร์คนากาลังของฝรั่งเศส บุ กเข้า
ยึดมหาวิหารคืนจากอังกฤษในช่วงสงครามร้อยปี เพื่อประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ท่ ี 7 ในปี ค.ศ.
1429
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Novotel Reims Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สี่

สตราสบูรก์ -จัตุรสั เกลแบร์-มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ -กอลมาร์-เมืองเก่ากอลมาร์ (ฝรัง่ เศส)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่เมื องสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมื อง
มรดกโลกด้านมนุ ษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส
(Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็ นเมื องที่เรียกได้วา่ มี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและ
เยอรมัน เนื่ องจากผลัดกันอยูภ่ ายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา
สตราสบูร์กเป็นเมืองใหญ่มสี ถาปั ตยกรรมสมัยโบราณเป็ นร่องรอยประวัติศาสตร์
ให้ชาวเมืองปั จจุบนั ได้ช่ ืน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชม จัตุรสั เกลแบร์ จัตุรัสที่มี
ขนาดที่ใหญ่ท่ สี ุ ดซึ่งตัง้ อยูบ่ ริ เวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจัตุรัสยัง
เป็นที่ตงั้ ของ รู ปปั้ นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผูท้ ่ มี บี ทบาทสาคัญในเรื่ องสงครามการ
ปฏิวตั ิของประเทศฝรั่งเศส นาท่านถ่ายรู ป มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ มีความสู งอยูท่ ่ ี 142 เมตร ซึ่งถู กสร้าง
ขึ้นระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพู ดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือว่าเป็ นอาคาร
โบสถ์ท่ สี ู งที่สุดในประเทศฝรั่งเศส เดินทางสู ่เมื องกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศู นย์กลางการท่องเที่ยวอันดับ
สองของแคว้นอัลซาซ (ALSACE) เป็ นเมืองที่ยงั คงความงดงามของสถาปั ตยกรรมไว้ได้อย่างมาก นาท่านชม

เที่ยง
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คา่

เขตเมืองเก่ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มสี ถาปั ตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตัง้ อยู ่ ซึ่ง
บางหลังเป็นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อนั งดงาม เป็ นย่านที่มฉี ายาว่า “เวนิ สน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านที่ได้
ชื่อมาจากลักษณะของบ้านเรื อนที่ตงั้ อยูบ่ นสองฝั่งคลอง ตัง้ อยูต่ ิดกับแม่น้าโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และ
มีบา้ นไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Hilton Strasbourg Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หา้ แองเกิลเบิรก์ -ทิตลิ ส-ถ้าน้าแข็ ง-ลูเซิรน์ -สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิน
(สวิสฯ)
เช้า

เที่ยง

คา่

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่เมืองแองเกิลเบิ รก์ เพื่อนั่งกระเช้าหมุ น
แห่งแรกของโลก สู ย่ อดเขาทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทัง้ ปี
สู งถึง 10,000 ฟิต หรื อ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้หิมะจะไม่ละลายตลอดทัง้ ปี นั่งกระเช้ายักษ์ท่ หี มุ นได้
รอบทิศเครื่ องแรกของโลกที่ช่ ือว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึ่งเป็ นอาคารใหญ่มี
ทัง้ หมด 4 ชัน้ ชัน้ แรกมีทางเดินออกไปเพื่อชมถ้าน้ าแข็ ง (ICE GROTTO) ซึ่งเป็ นถา้ ที่เกิดจากฝีมือมนุ ษย์
ภายในเป็นผนังน้าแข็งพร้อมมีคาอธิยายเป็นจุด ๆ ส่วนที่ชนั้ 2 เป็นภัตตาคาร และชัน้ 3 เป็ นร้านขายของ เช่น
ร้านขาย นาฬิกา ร้านขายของที่ระลึก ส่วนชัน้ 4 ซึ่งเป็นชัน้ บนสุ ดจะเป็ นชัน้ ที่ทา่ นสามารถเดินย่ าหิมะออกไป
ยังลานกว้างซึ่งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทาง
สู ่ เ มื อ ง ลู เ ซิ ร์ น อ ดี ต หั ว เ มื อ ง โ บ ร า ณ ข อ ง
สวิ ส เซอร์ แลนด์ เป็ น ดิน แดนที่ได้รั บ สมญานามว่า
หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะ
นอกจากจะมีเ ทื อ กเขาสู ง เสีย ดฟ้ าอย่า งเทื อ กเขา
แอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ท่ แี ทรก
ตัว อยู ่ต ามเนิ น เขาและไหล่เ ขา สลับ แซมด้ว ยดง
ดอกไม้ป่าและทุ ง่ หญ้าอันเขียวชอุ ม่ นาท่านชมและ
แวะถ่ายรู ปกับสะพานไม้ชาเปล หรื อสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ท่ ี
เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุ หลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลู เซิร์นเลยทีเดียว สะพาน
วิหารนี้เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุ งหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้า จั่วแต่ละช่อง
ของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุ
กว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุ บนั สะพานไม้น้ ีถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบู รณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด
นาท่านชมรูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิน เป็ นอนุ สาวรียท์ ่ ตี งั้ อยูใ่ จกลางเมืองที่หวั ของสิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู ่ อนุ สาวรียร์ ู ปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น
ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความ
กล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ป้ ้ องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิ
ใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Ibis Styles Luzern City Hotel หรื อระดับ
เดียวกัน
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วันที่หก อินเทอลาเก้น-ซูริค

(สวิสฯ)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่เมื องอิ นเทอลาเก้น เป็ นเมื องที่ตงั้ อยู ่
ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ทา่ นได้สมั ผัสบรรยากาศ
และธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็ก ๆ พร้อมช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่หอ้
ดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่วา่ จะเป็ น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK
PHILIPPE, LONGINES และอื่น ๆ อีกมากมาย
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่เมืองซูริค เป็ นเมืองที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในสวิตเซอร์แลนด์
เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมที่รูจ้ กั กันทัว่ โลก จากการสารวจในปี 2006 และ ปี 2007 ซู ริค
ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่มคี ุณภาพชีวิตที่ดที ่ สี ุ ดในโลก ซูริคถูกสร้างขึ้นโดยชาวโรมัน ในคริ สตศตวรรษ
ที่ 15 เมืองนี้ อยูเ่ หนื อน้าทะเลราว 400 เมตร และมีทะเลสาบซู ริคอยูท่ างเหนื อห่างออกไปราว 27 กิโลเมตร
(17 ไมล์) เมืองซู ริค เป็ นเมืองเก่าที่ตงั้ ขนาบข้างด้วยแม่น้าลิมแมทที่ไหลมาจากทะเลสาบทางทิศเหนื อ ด้วย
ประชากรราว 336,000 ซู ริคจึงเป็ นเมืองที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังประกอบไปด้วยโบสถ์เก่าแก่
น้าพุ ถนนหิน อาคารต่าง ๆ ที่บางแห่งก็มอี ายุมากกว่า 700 ปี บ้านเรื อนและร้านค้าเล็ก ๆ มากมาย สมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
22.15 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 86
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
วันที่เจ็ด
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี -ไทย)
06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เช้า



ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมทัง้ นี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
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อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
ตุลาคม
2561

12-18 / 23-29
ต.ค. 2561

พฤศจิกายน
2561

15-21 พ.ย. 61

ธันวาคม
2561

28ธ.ค.61-3 ม.ค.62
29ธ.ค.61-4ม.ค.62

ผูใ้ หญ่

เด็กอายุ
ตา่ กว่า 12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว

52,900 50,900 8,000
49,900 47,900 8,000
59,900 57,900 8,000

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ ไี ม่
สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
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(หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชาระยอดส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์
เรียกเก็บ ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวี
ซ่าและ ค่าบริ การยื่นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สาหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็นผูโ้ ดยสารที่มคี ุณสมบัติตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผู อ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็ว
ในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิ นและอานาจในการให้ท่ นี ่ัง LONG LEG ขึ้นอยู ก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบิน ตอนเวลาที่
เช็คอินเท่านั้น
6.
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็นภูมิประเทศที่มอี ากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่า น
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
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เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้นยื่นสถานฑูตฝรัง่ เศสระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
( **ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นดั หมาย** )
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6เดือน ก่อนวันหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ ามควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซ.ม.x 4.5 ซ.ม. จานวน 2ใบ (ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้นและมีอายุ
ไม่เกิน 6เดือนไม่ใช้ในการยื่นวีซา่ มาก่อน) ใบหู และคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย ไม่สวม
เครื่ องประดับใดๆ ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุ มถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็น
ใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ /สาเนาทะเบียน
สมรส/สาเนาสู ติบตั ร (ในกรณีท่ เี ด็กอายุต่ ากว่า18ปี )พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4. หนังสื อ รับรองการทางานจากบริ ษั ท ที่ทา่ นท างานอยู ่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น โดยระบุ ช่ ื อ และ
ตาแหน่งของผูย้ ่ ืน, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อ
เดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด และระบุถึงบุคคลที่มหี น้าที่รับผิดชอบ
ทางด้านการเงินตลอดระยะเวลาที่ผูย้ ่ ืนพานักอยู ่ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ตอ้ งระบุ ที่อยู ่ หมายเลขโทรศัพท์และ
หมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริ ษัท ลายเซ็น พร้อมระบุ ช่ ือและตาแหน่งของผู อ้ อกหนังสื อ
ฉบับนี้
พร้อมแนบสาเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุ ดของผู ส้ มัคร (ฉบับภาษาอังกฤษ) ถ้ากรณีมสี ลิป
เงินเดือนเป็นภาษาไทย ต้องแปลสลิปเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
5. กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรื อเป็นเจ้าของบริ ษัทใช้หนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ไม่
เกิ น 3 เดื อ น พร้อ มวัต ถุ ป ระสงค์ห รื อ ใบเสี ย ภาษี แ ละหลัก ฐานการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ (พร้อ มแนบ
STATEMEN) ย้อนหลัง 6 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ถ้าหากทาธุ รกิจส่วนตัวโดยไม่ได้ได้จดทะเบียน ต้องทาหนังสือรับรองการงานตนเอง เป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อชี้แจงแก่สถานทูต
6. กรณี ท่ี เป็ นนักเรี ยน นักศึ กษา จะต้องมีหนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึ กษาเป็ นภาษาอังกฤษ
(ตัวจริง) เท่านั้น
7. สาหรับผูเ้ กษี ยณอายุงาน : หนังสื อยืนยันการเกษี ยณอายุ การทางาน (ฉบับภาษาอังกฤษ) ซึ่ งออกโดย
บริ ษัทนายจ้างล่าสุ ด ระบุ วนั ที่เกษียณ ชื่อและที่อยู ข่ องนายจ้าง ระยะเวลาของการจ้างงานและเงินเดือน
ล่าสุ ด หรื อหากไม่มหี นังสือที่ออกโดยนางจ้างเดิม ต้องเขียนชี้แจงตนเองว่า ระยะเวลา 3 ปีท่ ผี า่ นมาผูส้ มัครได้
ทางานอะไรมาจนถึง ณ อายุเกษียณปั จจุบนั นี้ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ซึ่งเขียนโดยตัวผูส้ มัคร
8. รายการเดินบัญชี ยอ้ นหลัง 6 เดือน (Sstatement) (นับจากวันปั จจุบนั ) บัญชีออมทรัพย์ ควรเลือกเล่มที่
มีการเข้า ออกของเงินสม่ าเสมอและมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่
จะครอบคลุ มกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู ่ภูมิลาเนา
ปรับยอดอัพเดทล่าสุดไม่เกิน 15 วันก่อนยื่ นวีซ่า **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน**
7.1 ผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่นอ้ ง ที่
สามารถสืบความสัมพันธ์ได้ หรื อ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีตอ้ งใช้เพิ่มเติม คือ Bank Guarantee ที่ออก
จากทางธนาคารเท่านั้น ระบุช่ ือเจ้าของบัญชี (บุ คคลที่ออกค่าใช้จา่ ย) และระบุ บชื่อผู เ้ ดินทาง ต้องสะกดชื่อ –
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นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต เป็นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยื่นวี
ซ่า
9. กรณีท่ เี ด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอมเป็ นที่
บิดา, มารดา และบุ ตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้
ณ ที่วา่ การอ าเภอ หรื อส านักงานเขตต้นสังกัด โดยมีนายอาเภอหรื อผู อ้ านวยการเขตลงลายมื อ ชื่อแล ะ
ประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้องและต้องไปเซ็นเอกสารในวันยื่ นวีซ่าด้วย
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึงแม้วา่ ท่านจะถู กปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคา
ร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอ
ความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่
ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทู ตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอ
รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทู ตเพื่อให้อยู ใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑู ตฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถู กบันทึกไว้เป็ นส ถิติใน
นามของบริ ษัทฯ
12. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทาง
บริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
13. เอกสารแปลต้องมีตราประทับจากศูนย์แปลที่ได้การรับรองจากสถานทูตเท่านัน้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/
ดูแลผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
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ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

**********************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น
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