ฝรัง่ เศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7 วัน
แคว้นอัลซาส สตราสบูรก์ กอลมาร์
ปารีส หอไอเฟล ประตูชยั ถนนชองเชลิเซ่ ล่องบาโตมูช แกลลอเรีย ลาฟาแยตต์
แรงส์ มหาวิหารแห่งเมืองแรงส์ แองเกิลเบิรก์ ยอดเขาทิตลิส อินเทอลาเก้น
ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รู ปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ซูริค

วันแรก

กรุงเทพฯ–ดูไบ

(ไทย)

17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว
T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดิน ทางสู ่ เ มื อ งดูไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ยวบิ น ที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
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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. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและ
สัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู ่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส เมืองที่มมี นต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
ที่
นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปั จจุบนั กรุ งปารีสเป็นหนึ่ งในศู นย์กลางทาง
เศรษฐกิ จ และวัฒนธรรมที่ลา้ สมัยแห่ง หนึ่ งของโลก ที่ท รงด้ว ยอิ ท ธิ พ ลของ
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 ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1889 ที่บริ เวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ นาท่าน
ถ่ายรู ปประตูชยั ชมทิวทัศน์ของร้านค้าบู ติคชัน้ นาระดับโลก ที่ตงั้ เรียงรายอยู ่
บนถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดาเนิ น อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้าชัน้
นาซึ่งมีเรียงรายอยู ต่ ลอดสองฝากฝั่งของถนน นาท่านสู ่ แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสิ นค้าชื่อดังของกรุ งปารีส
เปิ ดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้ งกันมากที่สุด
มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆสัปดาห์
แถมมีร ้า นอาหารแบบบริ ก ารตนเองกับ ทิ ว ทัศ น์ ท่ ีส วยงามบนชัน้ 6 ซึ่ งสามารถมองเห็น ตึ ก โอเปร่ า ได้อ ย่า งชัด เจน
ห้างสรรพสินค้านี้มสี ินค้าหลายหลากยี่หอ้ และมีส่ ิงของทุกประเภทไว้ลอ่ ตาล่อใจนักช้อปปิ้ ง แบรนด์ดงั ๆ ให้เลือกสรรได้
อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นต้น
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านถ่ายรู ปหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มชี ่ ือเสียงที่สุด เก่าแก่
ที่สุด และใหญ่ท่ สี ุ ดแห่งหนึ่ งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุ บนั เป็ นสถานที่ท่ จี ดั แสดงและเก็บ
รักษาผลงาน ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชัน่ ราคาถู กใน ร้านค้าปลอด
ภาษี ( DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่ องส าอาง น้ า หอม นาฬิ ก าหรื อ กระเป๋ า น าท่า นล่ อ งเรื อ บาโตมุ ช (Bateaux
Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิค
ของอาคารต่า งๆตลอดสองฝากฝั่ ง แม่น้ า เป็ น อีก หนึ่ ง
ประสบการณ์ท่ นี ่าประทับใจ โดยเรื อจะล่องผ่านมหาวิหาร
นอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า
800ปี เป็ น มหาวิห ารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิ ก ที่ง ามเลิศ
โดดเด่นด้วยหอคอยคู ห่ น้าทรงเหลี่ยมและ ยอดปลายแหลม
บนหลัง คาวิ ห ารสู ง จากระดับ พื้ น ดิน ถึ ง 96 เมตร เป็ น
สถานที่ประกอบพิธอี ภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16
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วันที่สาม
เช้า

คา่

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ่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 นาท่า น
เดินทางสู ่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้ งที่รวม
ร้า นค้า แบรนด์เ นมดัง มากมายกว่า 70
ร้า น สัม ผัส
ประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ที่ครบครันด้วยสิ นค้าชัน้ นาต่างๆ
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 (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง) นาท่านเดินทางสู ่
เมื องแรงส์ (Reims) เป็ นเมืองที่ตงั้ อยูใ่ นแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นถิ่นกาเนิ ดของแชม
เปญ นาท่านถ่ายรู ปมหาวิหารแรงส์ (Reims Cathedral) มหาวิหารนอร์ทเทอดามที่ถูกใช้เพื่อเป็ นสถานที่สาหรับการ
ทาพระราชพิธบี รมราชาภิเษกกษัตริ ยฝ์ รั่งเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค และได้รับเลือกโดย
องค์การยู เนสโก ให้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดับกระจกสีท่ สี ร้างระหว่าง
คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 20 ประดับหน้าต่างกุหลาบที่ได้รับการประดับด้วยกระจกสี มหาวิหารแห่งนี้ยงั เป็ นมหาวิหารที่
ประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุ ฎการขึ้นเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่งฝรั่งเศสตัง้ แต่สมัยของพระเจ้าโคลวิสในปี ค.ศ. 496 และ
เหตุ การณ์สาคัญที่เกิดขึ้นที่น่ ีก็คือการที่โจนออฟอาร์คนากาลังของฝรั่งเศส บุ กเข้ายึดมหาวิหารคืนจากอังกฤษในช่วง
สงครามร้อยปีเพื่อประกอบพิธรี าชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ท่ ี 7 ในปีค.ศ. 1429
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Novotel Reims Hotel หรื อระดับเดียวกัน

สตราสบูรก์ -จัตุรสั เกลแบร์-มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ -กอลมาร์-เมืองเก่ากอลมาร์ (ฝรัง่ เศส)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู เ่ มืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมืองมรดกโลกด้าน
มนุ ษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่ง
ฝรั่งเศส เป็นเมืองที่เรียกได้วา่ มี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่ องจาก
ผลัดกันอยู ภ่ ายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบู ร์กเป็ น
เมื องใหญ่มีสถาปั ตยกรรมสมัยโบราณเป็ นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมื อง
ปั จจุบนั ได้ช่ ืน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชม จัตุรสั เกลแบร์ จัตุรัสที่มี
ขนาดที่ใหญ่ท่ สี ุ ดซึ่งตัง้ อยูบ่ ริ เวณใจกลางของเมืองสตราสบู ร์ก โดยภายในจัตุรัส
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ยัง เป็ นที่ตงั้ ของ รู ปปั้ น ช็อ ง แบ๊บ ติส ต์ เกลแบร์ ผู ท้ ่ มี ีบ ทบาทส าคัญในเรื่ องสงครามการปฏิว ตั ิข องประเทศฝรั่ งเศส
นอกจากนี้แล้วภายในจัตุรัสยังเป็ นที่ตงั้ ของ นาท่านถ่ายรู ป มหาวิ หารแห่งสตราสบูรก์ มหาวิหารประจาเมื องสต
ราสบู ร์ก คริ สตจักรนิ กายโรมันคาทอลิก มีความสู งอยูท่ ่ ี 142 เมตร ซึ่งถู กสร้างขึ้นระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ที่สร้าง
ด้วยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ท่ สี ู งที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ชม เดินทางสู ่
เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวอันดับสองของแคว้นอัลซาซ (ALSACE) เป็นเมืองที่ยงั คงความ
งดงามของสถาปั ตยกรรมไว้ได้อย่างมาก นาท่านชมเขตเมื องเก่ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มี
สถาปั ตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตัง้ อยู ่ ซึ่งบางหลังเป็ นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อนั งดงาม เป็ นย่านที่มฉี ายาว่า
“เวนิ สน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านที่ได้ช่ ือมาจากลักษณะของบ้านเรื อนที่ตงั้ อยูบ่ นสองฝั่งคลอง ตัง้ อยู ต่ ิดกับแม่น้า
โลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบา้ 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

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่เมืองแองเกิ ลเบิรก์ เพื่อนั่งกระเช้าหมุ นแห่งแรก
ของโลก สู ่ยอดเขาทิทลิ ส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทัง้ ปี สูงถึง 10,000
ฟิต หรื อ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้หิมะจะไม่ละลายตลอดทัง้ ปี * นั่งกระเช้ายักษ์ท่ หี มุ นได้รอบทิศเครื่ องแรกของ
โลกที่ช่ ือว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึ่งเป็นอาคารใหญ่มที งั้ หมด 4 ชัน้ ชัน้ แรกมีทางเดิน
ออกไปเพื่อชมถ้าน้าแข็ง (ICE GROTTO) ซึ่งเป็นถา้ ที่เกิดจากฝีมือมนุ ษย์ ภายในเป็นผนังน้าแข็งพร้อมมีคาอธิยายเป็ น
จุ ด ๆ ส่วนที่ชนั้ 2 เป็ นภัตตาคาร และชัน้ 3 เป็ นร้านขายของ เช่น ร้านขาย นาฬิกา ร้านขายของที่ระลึก ส่วนชัน้ 4
ซึ่งเป็นชัน้ บนสุ ด จะเป็นชัน้ ที่ทา่ นสามารถเดินย่ าหิมะออกไปยังลานกว้างซึ่งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู ่เมื องลู
เซิรน์ อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่
ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุ โรป (The roof of
Europe) เพราะนอกจากจะมี เ ทื อ กเขาสู งเสี ย ดฟ้ าอย่า ง
เทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ท่ แี ทรก
ตัวอยู ต่ ามเนิ นเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วย ดงดอกไม้ป่ า
และทุ ่ง หญ้า อัน เขีย วชอุ ่ม น าท่า นชมและแวะถ่า ยรู ปกับ
สะพานไม้ชาเพล หรื อสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่ง
ข้ามแม่น้ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ท่ เี ก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลู
เซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุ งหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้า
จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่
อายุ กว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุ บนั สะพานไม้น้ ีถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบู รณะสร้างขึ้นใหม่เกื อบหมด นา
ท่านชมรูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิ น เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ่ ตี งั้ อยู ใ่ จกลางเมืองที่หัวของสิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ่ งมีกากบาท
สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู ่ อนุ สาวรียร์ ู ปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลัก
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คา่

อยู ร่ าว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้า นความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์
จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ป้ ้ องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Ibis Styles Luzern City Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก อินเทอลาเก้น-ซูริค

(สวิสฯ)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู เ่ มืองอินเทอลาเก้น เมืองตากอากาศสวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุ งเฟรานลือชื่อ (ขึ้นอยู ่
กับสภาพดินฟ้ าอากาศ) นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิ โน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯ แบบสุ ดสุ ด อย่างที่หลายคนยังไม่เคย
ได้สมั ผัส และยังเคยใช้เป็นฉากถ่ายทาภาพยนตร์ไทยเรื่ อง “วันนี้ท่ รี อคอย” อิสระท่านเดินชมเมืองหรื อช้อปปิ้ งสินค้าตาม
อัธยาศัย ณ เมืองแห่งนี้ทา่ นจะพบกับร้านค้าเรียงรายอยู ต่ ลอดสองข้าง อาทิเช่น Bucherer, Tag Hauer, Patek
Phillips, Swatch เป็นต้น หรื อสินค้าของที่ระลึกมากมาย
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู เ่ มืองซูริค เป็ นเมืองที่ใหญ่ท่ สี ุ ดใน สวิตเซอร์แลนด์ เมืองนี้
เป็ นศู นย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมที่รูจ้ กั กันทั่วโลก จากการสารวจในปี 2006 และ ปี 2007 ซู ริค ได้รับการ
ขนานนามว่าเป็ นเมืองที่มคี ุ ณภาพชีวิตที่ดที ่ สี ุ ดในโลก ซู ริค ถู กสร้างขึ้นโดยชาวโรมัน ในคริ สตศตวรรษที่ 15 เมืองนี้
อยูเ่ หนื อน้าทะเลราว 400 เมตร และมีทะเลสาบซู ริคอยูท่ างเหนื อห่างออกไปราว 27 กิโลเมตร (17 ไมล์) เมืองซู ริค
เป็ นเมืองเก่าที่ตงั้ ขนาบข้างด้วยแม่น้าลิมแมทที่ไหลมาจากทะเลสาบทางทิศเหนื อ ด้วยประชากรราว 336,000 ซู ริคจึง
เป็ นเมืองที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังประกอบไปด้วยโบสถ์เก่าแก่ น้าพุ ถนนหิ น อาคารต่างๆ ที่บางแห่งก็มี
อายุมากกว่า 700 ปี บ้านเรื อนและร้านค้าเล็กๆ มากมาย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู ่สนามบิน
21.55 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 86
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
เช้า

วันที่เจ็ด
ดูไบ-กรุงเทพฯ
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

(ยูเออี -ไทย)
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ราคา

กาหนดการเดินทาง

49,900
59,900

1 – 7 / 5 – 11 ธ.ค. 60
ธันวาคม
27 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61
29 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61
อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
8,000

บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับ 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 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
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
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 อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

เอกสารในการขอยื่ นวี ซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมื อ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย
1.
พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) รู ปถ่ายต้อง
เห็นใบหู และ เปิ ดหน้าผาก ให้เห็นคิ้ว ชัดเจนเท่านั้น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์(สายตา) และเครื่ องประดับทุกชนิ ดในรู ปถ่าย
3.
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.
ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุ บนั ,
วันเดือนปีท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติ
หลังครบกาหนด
5.
กรณีท่ เี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่ คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดื อน พร้อมวัตถุ ประสงค์หรื อใบ
เสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
6.
รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดื อน (Statement) ขอไว้ไม่ เกิ น 15 วันก่ อนทาการยื่ นวี ซ่า พร้อมสาเนาสมุ ด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุ บนั ) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมี
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7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

จานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และ
สามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู ภ่ ูมิลาเนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็ นผู ร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว
ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของท่าน
โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีท่ เี ป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
กรณีท่ เี ด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อ
เขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถู กปฏิเสธวีซา่ สถานทู ตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัท
การยื่นวีซา่ นั้น ผู เ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่นวีซา่
ได้

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