ฝรัง่ เศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7 วัน
แคว้นอัลซาส สตราสบูรก์ กอลมาร์
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วันแรก

กรุงเทพฯ–ดูไบ

(ไทย)

17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว
T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดิ น ทางสู ่เมื อ งดู ไ บ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ย วบิน ที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)

วันที่สอง

ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชยั -แกลลอเรียลาฟาแยตต์-ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ร้านค้า
ปลอดภาษี ล่องเรือบาโตมูซ
(ยูเออี-ฝรัง่ เศส)

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.20 น. เดินทางสู ่ เมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
08.00 น. เดินทางถึ งเมื องปารีส ประเทศฝรัง่ เศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื อง
และสัมภาระแล้ว นําท่านเดินทางสู ่ มหานครปารี ส (Paris) เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยื อนมากที่สุด ปั จจุบนั กรุ งปารีสเป็ นหนึ่ งในศู นย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลาํ้ สมัยแห่งหนึ่ งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของ
การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุ งปารีส
เป็ นหนึ่ งในเมืองที่สาํ คัญที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก นําถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ หอไอ
เฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท่ โี ดดเด่น สู งตระหง่านคู น่ ครปารีสด้วยความสู ง
ถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1889 ที่บริ เวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ นําท่าน
ถ่ายรู ปประตูชยั ชมทิวทัศน์ของร้านค้าบู ติคชัน้ นําระดับโลก ที่ตงั้ เรียงรายอยู ่
บนถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดําเนิ น อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้าชัน้
นําซึ่งมีเรียงรายอยู ต่ ลอดสองฝากฝั่งของถนน นําท่านสู ่แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุ งปารีส
เปิ ดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารี สชอบเดินช้อปปิ้ งกันมากที่สุด
มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆสัปดาห์
แถมมีร ้า นอาหารแบบบริ การตนเองกับ ทิว ทัศน์ ท่ สี วยงามบนชั้น 6 ซึ่ งสามารถมองเห็น ตึ ก โอเปร่ า ได้อย่า งชัด เจน
ห้างสรรพสินค้านี้มสี ินค้าหลายหลากยี่หอ้ และมีส่ ิงของทุกประเภทไว้ลอ่ ตาล่อใจนักช้อปปิ้ ง แบรนด์ดงั ๆ ให้เลือกสรรได้
อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็ นต้น
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านถ่ายรู ปหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มชี ่ ือเสียงที่สุด เก่าแก่
ที่สุด และใหญ่ท่ สี ุ ดแห่งหนึ่ งของโลก ตัวอาคารเดิม เคยเป็ น
พระราชวังหลวง แต่ปัจจุ บนั เป็ นสถานที่ท่ จี ดั แสดงและเก็บ
รักษาผลงาน ทางศิลปะที่ทรงคุ ณค่าระดับโลกเป็ นจํานวนมาก
อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชัน่ ราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี
(DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่ องสําอาง นํ้าหอม นาฬิกาหรื อ
กระเป๋ า นําท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River
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คา่

วันที่สาม
เช้า

คา่

วันที่ส่ี
เช้า

Cruise) ไปตามแม่นํ้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ
ตลอดสองฝากฝั่งแม่นํ้ า เป็ นอีกหนึ่ งประสบการณ์ท่ นี ่าประทับใจ โดยเรื อจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารี ส
(Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800ปี เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคูห่ น้าทรง
เหลี่ยมและ ยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสู งจากระดับพื้ นดินถึ ง 96 เมตร เป็ นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็ นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นํ าท่านเข้าสู ่ท่ พี กั  ณ Holiday Inn Paris Marne La Vallee Hotel หรื อ
ระดับเดียวกัน

La Vallee Village Outlet-แรงส์-มหาวิหารแรงส์

(ฝรัง่ เศส)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าท่าน
เดินทางสู ่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้ งที่รวม
ร้า นค้า แบรนด์เ นมดัง มากมายกว่า 70 ร้า น สัม ผัส
ประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชัน้ นําต่างๆ
มากมาย เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO,
BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH,
BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN,
DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE &
GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ (อิสระอาหารกลางวันเพื่ อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง) นํ าท่านเดินทางสู ่
เมื องแรงส์ (Reims) เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู ใ่ นแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นถิ่นกําเนิ ดของแชม
เปญ นําท่านถ่ายรู ปมหาวิหารแรงส์ (Reims Cathedral) มหาวิหารนอร์ทเทอดามที่ถูกใช้เพื่อเป็ นสถานที่สาํ หรับการ
ทําพระราชพิธบี รมราชาภิเษกกษัตริ ยฝ์ รั่งเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค และได้รับเลือกโดย
องค์การยู เนสโก ให้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดับกระจกสีท่ สี ร้างระหว่าง
คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 20 ประดับหน้าต่างกุหลาบที่ได้รับการประดับด้วยกระจกสี มหาวิหารแห่งนี้ ยงั เป็ นมหาวิหารที่
ประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎการขึ้นเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่งฝรั่งเศสตัง้ แต่สมัยของพระเจ้าโคลวิสในปี ค.ศ. 496 และ
เหตุการณ์สาํ คัญที่เกิดขึ้นที่น่ ี ก็คือการที่โจนออฟอาร์คนํากําลังของฝรั่งเศส บุ กเข้ายึดมหาวิหารคืนจากอังกฤษในช่วง
สงครามร้อยปี เพื่อประกอบพิธรี าชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ท่ ี 7 ในปี ค.ศ. 1429
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Novotel Reims Hotel หรื อระดับเดียวกัน

สตราสบูรก์ -จัตุรสั เกลแบร์-มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ -กอลมาร์-เมืองเก่ากอลมาร์ (ฝรัง่ เศส)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่เมื องสต
ราสบูรก์ (Strasbourg) เมืองมรดกโลกด้านมนุ ษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็ น
เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็ นเมืองที่เรียกได้วา่ มี 2
วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่ องจากผลัดกันอยู ภ่ ายใต้การปกครองของ
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เที่ยง

คา่

2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูร์กเป็ นเมืองใหญ่มสี ถาปั ตยกรรมสมัยโบราณเป็ นร่องรอยประวัตศิ าสตร์ให้ชาวเมือง
ปั จจุบนั ได้ช่ ืน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านชม จัตุรสั เกลแบร์ จัตุรัสที่มขี นาดที่ใหญ่ท่ สี ุ ดซึ่งตัง้ อยู บ่ ริ เวณใจกลาง
ของเมื องสตราสบู ร์ก โดยภายในจัตุรัสยังเป็ นที่ตงั้ ของ รู ปปั้ นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผู ท้ ่ มี ีบทบาทสําคัญในเรื่ อง
สงครามการปฏิวตั ิของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ แล้วภายในจัตุรัสยังเป็ นที่ตงั้ ของ นําท่านถ่ายรู ป มหาวิหารแห่งสต
ราสบูรก์ มหาวิหารประจําเมืองสตราสบูร์ก คริ สตจักรนิ กายโรมันคาทอลิก มีความสู งอยู ท่ ่ ี 142 เมตร ซึ่งถู กสร้างขึ้น
ระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ที่สร้างด้วยหินทรายสีช มพู ดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือว่าเป็ นอาคารโบสถ์ท่ สี ู ง
ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ชม เดินทางสู เ่ มืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวอันดับสองของแคว้นอัล
ซาซ (ALSACE) เป็ นเมืองที่ยงั คงความงดงามของสถาปั ตยกรรมไว้ได้อย่างมาก นํ าท่านชมเขตเมื องเก่ากอลมาร์
(COLMAR OLD TOWN) เขตที่มสี ถาปั ตยกรรมในยุ คศตวรรษที่ 16-17 ตัง้ อยู ่ ซึ่งบางหลังเป็ นอาคารสไตล์เรอเน
ซองส์อนั งดงาม เป็ นย่านที่มฉี ายาว่า “เวนิ สน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านที่ได้ช่ ือมาจากลักษณะของบ้านเรื อนที่ตงั้ อยู ่
บนสองฝั่งคลอง ตัง้ อยู ต่ ิดกับแม่นํ้าโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบา้ นไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิ คและ
เรอเนซองส์
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Hilton Strasbourg Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หา้ แองเกิลเบิรก์ -ทิตลิ ส-ถ้าน้ าแข็ ง-ลูเซิรน์ -สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน (สวิสฯ)
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู เ่ มื องแองเกิลเบิ รก์ เพื่อนั่งกระเช้าหมุ นแห่งแรก
ของโลก สู ย่ อดเขาทิทลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุ มตลอดทัง้ ปี สูงถึง 10,000
ฟิต หรื อ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้หิมะจะไม่ละลายตลอดทัง้ ปี * นั่งกระเช้ายักษ์ท่ หี มุ นได้รอบทิศเครื่ องแรกของ
โลกที่ช่ ือว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึ่งเป็ นอาคารใหญ่มที งั้ หมด 4 ชัน้ ชัน้ แรกมีทางเดิน
ออกไปเพื่อชมถ้าน้ าแข็ ง (ICE GROTTO) ซึ่งเป็ นถํา้ ที่เกิดจากฝีมือมนุ ษย์ ภายในเป็ นผนังนํ้าแข็งพร้อมมีคาํ อธิยายเป็ น
จุด ๆ ส่วนที่ชนั้ 2 เป็ นภัตตาคาร และชัน้ 3 เป็ นร้านขายของ เช่น ร้านขาย นาฬิกา ร้านขายของที่ระลึก ส่วนชัน้ 4
ซึ่งเป็ นชัน้ บนสุ ด จะเป็ นชัน้ ที่ทา่ นสามารถเดินยํ่าหิมะออกไปยังลานกว้างซึ่งเป็ นจุดชมวิวบนยอดเขา
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู เ่ มื องลู
เซิรน์ อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่
ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุ โรป (The roof of
Europe) เพราะนอกจากจะมี เ ทื อ กเขาสู ง เสี ย ดฟ้ าอย่า ง
เทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ท่ แี ทรก
ตัวอยู ต่ ามเนิ นเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วย ดงดอกไม้ป่า
และทุ ง่ หญ้า อัน เขีย วชอุ ่ม นํ า ท่า นชมและแวะถ่า ยรู ปกับ
สะพานไม้ชาเพล หรื อสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่ ง
ข้ามแม่นํ้ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ท่ เี ก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุ หลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลู
เซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางนํ้า
จัว่ แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่
อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ี ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบู รณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด นํา

( WO EK011 France Swiss Titlis 7 Days )

คา่

ท่านชมรูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิ น เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ่ ตี งั้ อยู ใ่ จกลางเมืองที่หวั ของสิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ่ งมีกากบาท
สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู ่ อนุ สาวรียร์ ู ปสิงโตแห่งนี้ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลัก
อยู ร่ าว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่ อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์
จงรักภักดี ที่เสียชีวติ ในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ป้ ้ องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ใิ หญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Ibis Styles Luzern City Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก อินเทอลาเก้น-ซูริค

(สวิสฯ)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู เ่ มืองอินเทอลาเก้น เมืองตากอากาศสวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟรานลือชื่อ (ขึ้นอยู ่
กับสภาพดินฟ้ าอากาศ) นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯ แบบสุ ดสุ ด อย่างที่หลายคนยังไม่เคย
ได้สมั ผัส และยังเคยใช้เป็ นฉากถ่ายทําภาพยนตร์ไทยเรื่ อง “วันนี้ท่ รี อคอย” อิสระท่านเดินชมเมืองหรื อช้อปปิ้ งสินค้าตาม
อัธยาศัย ณ เมืองแห่งนี้ ทา่ นจะพบกับร้านค้าเรี ยงรายอยู ต่ ลอดสองข้าง อาทิเช่น Bucherer, Tag Hauer, Patek
Phillips, Swatch เป็ นต้น หรื อสินค้าของที่ระลึกมากมาย
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู เ่ มืองซูริค เป็ นเมืองที่ใหญ่ท่ สี ุ ดใน สวิตเซอร์แลนด์ เมืองนี้
เป็ นศู นย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมที่รูจ้ กั กันทัว่ โลก จากการสํารวจในปี 2006 และ ปี 2007 ซู ริค ได้รับการ
ขนานนามว่าเป็ นเมืองที่มคี ุ ณภาพชีวิตที่ดที ่ สี ุ ดในโลก ซู ริค ถู กสร้างขึ้นโดยชาวโรมัน ในคริ สตศตวรรษที่ 15 เมืองนี้
อยู เ่ หนื อนํ้าทะเลราว 400 เมตร และมีทะเลสาบซู ริคอยู ท่ างเหนื อห่างออกไปราว 27 กิโลเมตร (17 ไมล์) เมืองซู ริค
เป็ นเมืองเก่าที่ตงั้ ขนาบข้างด้วยแม่นํ้าลิมแมทที่ไหลมาจากทะเลสาบทางทิศเหนื อ ด้วยประชากรราว 336,000 ซู ริคจึง
เป็ นเมืองที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังประกอบไปด้วยโบสถ์เก่าแก่ นํ้าพุ ถนนหิน อาคารต่างๆ ที่บางแห่งก็มี
อายุมากกว่า 700 ปี บ้านเรื อนและร้านค้าเล็กๆ มากมาย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
21.55 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 86
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
วันที่เจ็ด
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
07.20 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
11.45 น. ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 370
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เช้า
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อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
สิงหาคม
2561

9-15 ส.ค. 61

เด็กอายุตา่ กว่า
12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว

52,900 50,900

8,000

ผูใ้ หญ่

อัตรานี้ รวม

ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์

ค่าที่พกั โรงแรมระดับ 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ

ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนียมทุกกรณี)

ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ

ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2.
ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
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หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5. กรณี ท่ ที า่ นต้องออกตัว๋ ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน ,ตัว๋ รถทัวร์ ,ตัว๋ รถไฟ)

กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟล์ทบินหรื อเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิเช่นนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ใดๆ ทัง้ สิ้น
เอกสารในการขอยื่ นวีซ่าเชงเก้นยื่ นสถานฑูตฝรัง่ เศสระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมื อ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นดั หมาย** )
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6เดือน ก่อนวันหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ ามควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี า่
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซ.ม.x 4.5 ซ.ม. จานวน 2ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุ
ไม่เกิน 6เดื อนไม่ใช้ในการยื่นวีซา่ มาก่อน) ใบหู และคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย ไม่สวม
เครื่ องประดับใดๆ ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุ มถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็น
ใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ /สําเนาทะเบียน
สมรส/สําเนาสู ตบิ ตั ร (ในกรณีท่ เี ด็กอายุต่าํ กว่า18ปี )พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4. หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษทั ที่ทา่ นทํางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุ ช่ ือ และตําแหน่งของผู ้
ยื่น , อัตราเงินเดื อนในปั จจุบนั , วันเดื อนปี ท่ เี ริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุ โรป
หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด และระบุ ถึงบุ คคลที่มหี น้าที่รับผิดชอบทางด้านการเงินตลอด
ระยะเวลาที่ผูย้ ่ ืนพํานักอยู ่ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ตอ้ งระบุ ที่อยู ่ หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตรา
ประทับของบริ ษทั ลายเซ็น พร้อมระบุช่ ือและตําแหน่งของผู อ้ อกหนังสือฉบับนี้
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พร้อมแนบสําเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุ ดของผู ส้ มัคร (ฉบับภาษาอังกฤษ) ถ้ากรณีมสี ลิปเงินเดือน
เป็ นภาษาไทย ต้องแปลสลิปเงินเดือนเป็ นภาษาอังกฤษด้วย
5. กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรื อเป็ นเจ้าของบริ ษัทใช้หนังสื อรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ไม่เกิน 3
เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษีและหลักฐานการเงิ นของบริษทั ฯ (พร้อมแนบ STATEMEN) ย้อนหลัง
6 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ถ้าหากทําธุ รกิจส่วนตัวโดยไม่ได้ได้จดทะเบียน ต้องทําหนังสือรับรองการงานตนเอง เป็ นภาษาอังกฤษ
เพื่อชี้แจงแก่สถานทูต
6. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึ กษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)
เท่านั้น
7. สาหรับผูเ้ กษี ยณอายุ งาน : หนั งสื อยื นยันการเกษี ยณอายุ ก ารทํางาน (ฉบับภาษาอังกฤษ) ซึ่ งออกโดยบริ ษัท
นายจ้างล่าสุ ด ระบุวนั ที่เกษียณ ชื่อและที่อยูข่ องนายจ้าง ระยะเวลาของการจ้างงานและเงินเดือนล่าสุ ด หรื อหากไม่มี
หนังสือที่ออกโดยนางจ้างเดิม ต้องเขียนชี้แจงตนเองว่า ระยะเวลา 3 ปี ท่ ผี า่ นมาผู ส้ มัครได้ทาํ งานอะไรมาจนถึง ณ
อายุเกษียณปั จจุบนั นี้ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ซึ่งเขียนโดยตัวผู ส้ มัคร
8. รายการเดิ นบัญชี ยอ้ นหลัง 6 เดื อน (Sstatement) (นับจากวันปั จจุบนั ) บัญชีออมทรัพย์ ควรเลือกเล่มที่มกี าร
เข้า ออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจาํ นวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุ ม
กับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู ภ่ ูมิลาํ เนา ปรับยอดอัพเดทล่าสุด
ไม่เกิน 15 วันก่อนยื่ นวีซ่า **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน**
7.1 ผู เ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พี่นอ้ ง ที่สามารถ
สืบความสัมพันธ์ได้ หรื อ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีตอ้ งใช้เพิ่มเติม คือ Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคาร
เท่านั้น ระบุช่ ือเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จา่ ย) และระบุบชื่อผู เ้ ดินทาง ต้องสะกดชื่อ – นามสกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต เป็ นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยื่นวีซา่
9. กรณีท่ เี ด็ กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทํา จดหมายยินยอมเป็ น ที่บิดา,
มารดา และบุ ตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อําเภอ หรื อสํานักงานเขตต้นสังกัด โดยมีนายอําเภอหรื อผู อ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอย่างถูกต้องและต้องไปเซ็นเอกสารในวันยื่ นวีซ่าด้วย
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ ม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนั ดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทู ตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าว
เช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานฑูตฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถู กบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษทั ฯ
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12. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ
ทางบริ ษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
13. เอกสารแปลต้องมีตราประทับจากศูนย์แปลที่ได้การรับรองจากสถานทูตเท่านั้น

** เอกสารประกอบการยื่ นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชือ่ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชือ่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชือ่ ตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทที่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
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..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทที่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งทีม่ า........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชือ่ -นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชือ่ -นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชือ่ -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 ชือ่ -นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

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