ฝรังเศส สวิตเซอร์แลนด์ วัน

ยอดเขาทิตลิ ส แคว้นอัลซาส สตราสบูรก์ กอลมาร์
ปารี ส หอไอเฟล ล่องบาโตมูช แกลลอเรี ยลาฟาแยตต์ แรงส์ มหาวิหารแห่งเมื อง
แรงส์ แองเกิลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส เมื องซูก
ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รู ปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิ น

วันแรก

กรุงเทพฯ–ดูไบ

(ไทย)

17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตู
9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
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21.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิ นเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 373
(บริ การอาหารและเครื องดื มบนเครื องบิน)

วันทีสอง

ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-แกลลอเรี ยลาฟาแยตต์-พีระมิดแก้วพิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ร้านค้าปลอด
ภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ
(ยูเออี-ฝรังเศส)

00.50 น. เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลียนเครื อง
04.05 น. เดินทางสู ่ เมืองปารี ส ประเทศฝรังเศส โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทียวบินที EK 71
(บริ การอาหารและเครื องดื มบนเครื องบิน)
09.25 น. เดินทางถึ งเมืองปารีส ประเทศฝรังเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและรับสัมภาระแล้ว นําท่านเดินทาง
สู ่มหานครปารี ส (Paris) เมื องหลวงของประเทศฝรังเศส เมื องทีมีมนต์เสน่ห ์อนั เหลื อล้น ติ ดอันดับ ใน
ของโลกที นัก ท่อ งเที ยวอยากมาเยื อ นมากที สุ ด ปั จ จุ บ นั กรุ ง ปารี ส เป็ นหนึ งในศูน ย์ก ลางทางเศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรมทีลําสมัยแห่งหนึ งของโลก ทีทรงด้วยอิ ทธิ พลของการเมื อง การศึกษา บันเทิง สื อ แฟชัน วิทยาศาสตร์
และศิ ลปะ ทําให้กรุ งปารี สเป็ นหนึ งในเมื องที สําคัญทีสุ ดแห่งหนึ งของโลก นําถ่ายรู ป เป็ นทีระลึกกับหอไอเฟล
(Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโดดเด่น สูงตระหง่านคูน่ ครปารี ส
ด้วยความสู งถึ ง 1,051 ฟุต ซึ งสร้างขึนในปี ค.ศ.1889 นํา
ท่านสู ่ แกลลอเรี ย ลาฟาแยตต์ ห้า งสรรพสิ น ค้า ชื อดัง
ของกรุ งปารี ส เปิ ดกิจการใน ค.ศ.
ในย่านโอเปร่ าที
คนปารี สชอบเดิ น ช้อปปิ งกันมากที สุ ด แถมมีร้านอาหาร
แบบบริ การตนเองกับ ทิ ว ทัศ น์ ที สวยงามบนชัน ซึ ง
สามารถมองเห็ นตึ กโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสิ นค้า
นี มีสินค้าหลายหลากยีห้อ และมีสิงของทุกประเภทไว้ลอ่ ตาล่อใจนักช้อปปิ ง มีแบรนด์ดงั ๆ ให้เลื อกสรรได้อย่า ง
ครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็ นต้น
เทียง
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํา ท่านถ่ายรู ป ด้านหน้า พี ร ะมิ ดแก้วของพิ พิ ธ ภัณฑ์ลูฟ ร์ เป็ น
พิพิธภัณฑ์ทางศิ ลปะทีมีชือเสี ยงทีสุด เก่าแก่ทีสุ ดและใหญ่ทีสุ ดแห่งหนึ งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวัง
หลวง แต่ปัจจุบนั เป็ นสถานทีทีจัดแสดงและเก็ บรักษาผลงาน ทางศิ ลปะทีทรงคุณค่าระดับโลกเป็ นจํานวนมาก
อิสระท่านเลื อกซื อสิ นค้าแฟชันราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื องสําอาง นําหอม
นาฬิกาหรื อกระเป๋ า นําท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่นําแซนทีไหลผ่าน
ใจกลางกรุ งปารี ส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิ คของอาคารต่าง ๆ ตลอดสองฝากฝังแม่นํา
เป็ นอีกหนึ งประสบการณ์ทีน่าประทับใจ
คํา
บริ ก ารอาหารคํา ณ ภัต ตาคาร นํ า ท่า นเข้า สู ่ที พัก  ณ Mercure Paris Roissy Charles-DeGaulle หรื อระดับเดียวกัน

วันทีสาม La Vallee Village Outlet-แรงส์-มหาวิหารแรงส์
เช้า

(ฝรังเศส)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดิ น ทางสู ่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อป
ปิ งทีรวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ งทีครบครันด้วยสิ นค้าชัน
นําต่าง ๆ มากมาย เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESEL
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คํา

วันทีสี
เช้า

เทียง

คํา

GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, SAMSONITE,
ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ
(อิสระอาหารกลางวันเพื อความสะดวกในการช้อปปิ ง) นําท่านเดินทางสู เ่ มืองแรงส์ (Reims) เป็ นเมื องที
ตังอยูใ่ นแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นทีได้รับการยกย่องว่าเป็ นถิ นกําเนิ ดของแชมเปญ นําท่านถ่ายรู ป มหา
วิหารแรงส์ (Reims Cathedral) และมหาวิหารนอร์ทเทอดามทีถูกใช้เพื อเป็ นสถานทีสําหรับการทําพระราชพิธี
บรมราชาภิ เษกกษัตริ ยฝ์ รังเศส โดยมหาวิ หารถู กตกแต่ง ด้วยประติ ม ากรรมแบบโกธิ ค และได้รับ เลื อกโดย
องค์การยูเนสโกให้ขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื อปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดับกระจกสีทีสร้างระหว่าง
คริ สต์ศตวรรษที 13 ถึง 20 ประดับหน้าต่างกุหลาบทีได้รับการประดับด้วยกระจกสี มหาวิหารแห่งนี ยังเป็ นมหา
วิหารทีประกอบพิ ธีราชาภิเษกสวมมงกุฎการขึนเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่งฝรังเศสตังแต่สมัยของพระเจ้าโคลวิสในปี ค.ศ.
496 และเหตุการณ์สําคัญที เกิ ดขึ นทีนี ก็คือการทีโจนออฟอาร์คนํากําลังของฝรังเศส บุกเข า้ ยึดมหาวิ หารคื น
จากอังกฤษในช่วงสงครามร้อยปี เพื อประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ที 7 ในปี ค.ศ. 1429
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ีพัก  ณ Holiday Inn Reims – City Center หรื อระดับ
เดียวกัน

สตราสบูรก์ -จัตุรสั เกลแบร์-มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ -กอลมาร์-เมืองเก่ากอลมาร์ (ฝรังเศส)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู เ่ มืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมื องมรดก
โลกด้านมนุ ษยชาติ ขององค์การยูเนสโก เป็ นเมื องหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรังเศส เป็ นเมื องที
เรี ยกได้วา่ มี 2 วัฒนธรรมคื อ ฝรังเศสและเยอรมัน เนื องจากผลัดกันอยูภ่ ายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี
สลับกันไปมา สตราสบู ร์กเป็ นเมื องใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็ นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมื อง
ปัจจุบนั ได้ชืน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านชม จัตุรสั เกลแบร์ จัตุรัสทีมีขนาดทีใหญ่ทีสุ ดซึ งตังอยูบ่ ริ เวณ
ใจกลางของเมื อ งสตราสบู ร์ก โดยภายในจัตุรัสยังเป็ นที ตังของ รู ปปันช็อ ง แบ๊บติ สต์ เกลแบร์ ผูท้ ีมี บทบาท
สําคัญในเรื องสงครามการปฏิวตั ิ ของประเทศฝรังเศส นําท่านถ่ายรู ปมหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ มีความสู งอยู ่
ที 142 เมตร ซึงถูกสร้างขึ นระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ทีสร้างด้วยหิ นทรายสี ชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็ นแต่
ไกลและถื อ ว่า เป็ นอาคารโบสถ์ทีสู ง ที สุ ดในประเทศฝรังเศส เดิ นทางสู่เมื อ งกอลมาร์ (COLMAR) เมื อ ง
ศูนย์กลางการท่องเที ยวอันดับสองของแคว้นอัลซาซ (ALSACE)
เป็ นเมื องทียังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก นํา
ท่านชมเขตเมื องเก่ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตที
มี สถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที 16-17 ตังอยู ่ ซึ งบางหลังเป็ น
อาคารสไตล์เ รอเนซองส์อ นั งดงาม เป็ นย่านที มี ฉ ายาว่า “เวนิ
สน้ อ ย” (LITTLE VENICE) ย่า นที ได้ชื อมาจากลัก ษณะของ
บ้า นเรื อนที ตังอยู ่บ นสองฝั งคลอง ตั งอยู่ติ ด กับ แม่นํ าโลช
(LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบา้ นไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิ คและเรอเนซองส์
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทีพัก  ณ Golden Tulip Mulhouse Basel หรื อระดับ
เดียวกัน

วันทีห้า แองเกิ ลเบิรก์ -ยอดเขาทิ ตลิ ส-ถํานําแข็ ง-ลูเซิรน์
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เช้า

เทียง

คํา

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นํ า ท่า น
เดินทางสู เ่ มืองแองเกิลเบิรก์ เพื อนังกระเช้าหมุนแห่งแรกของ
โ ล ก สู ่ ย อ ด เ ข า ทิ ต ลิ ส ( TITLIS) แ หล่ ง เ ล่ น ส กี ข อ ง
สวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ทีหิมะคลุมตลอดทังปี สูงถึง 10,000
ฟิต หรื อ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี หิ มะจะไม่ละลายตลอด
ทังปี นังกระเช้ายักษ์ทีหมุนได้รอบทิศเครื องแรกของโลกที ชื อว่า
REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานี บนยอดเขาทิตลิส
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนันอิสระให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ
บนเยอดเขาแห่งนี ไม่วา่ จะเป็ นการ ชมถํานําแข็ ง ซึงเป็ นถําทีเกิดจากฝีมือมนุ ษย์ ภายในเป็ นผนังนําแข็งพร้อม
มีคาํ อธิยายเป็ นจุด ๆ หรื อสามารถเดินไปยัง TITLIS CLIFF WALK สะพานแขวนบนยอดเขาทีสู งทีสุ ดในยุโรป
รวมถึงการเลื อกซื อสิ นค้าที ร้านขายของทีระลึ ก และ ลานหิมะ ซึงเป็ นชันบนสุดซึงจะเป็ นชันทีท่านสามารถ
เดินยําหิ มะออกไปยังลานกว้างซึ งเป็ นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางกลับลงจากยอด
เขาสู ่เมื องแองเกิ ลเบิ ร์กและเดิ น ทางต่อไปยัง เมื องลูเซิ รน์ อดี ตหัวเมื องโบราณของสวิ สเซอร์แลนด์ เป็ น
ดิ นแดนทีได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวี ปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทื อกเขาสู ง
เสียดฟ้าอย่างเทื อกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ทีแทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่เขา สลับ
แซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทีพัก  ณ Hotel Schweizerhof Engelberg หรื อระดับ
เดียวกัน

วันทีหก ลูเซิ รน์ -สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-เมืองซูก-สนามบินซูริค
เช้า

(สวิสฯ)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับสะพานไม้ชาเปล หรื อสะพาน
วิ ห าร (Chapel bridge) ซึ งข้า มแม่นํ ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ที เก่า แก่ ที สุ ดในโลก มี อ ายุ ห ลายร้อ ยปี เป็ น
สัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมื องลูเซิ ร์นเลยที เดียว สะพานวิ หารนี เป็ นสะพานทีแข็งแรงมากมุงหลังคา
แบบโบราณ เชื อมต่อไปยังป้ อมแปดเหลียมกลางนํา จัวแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื องราวประวัติ
ความเป็ นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่
อายุกว่า
ปี แต่น่าเสี ยดายทีปัจจุบนั สะพานไม้นีถูกไฟไหม้
เสียหายไปมาก ต้องบู รณะสร้างขึ นใหม่เกื อบหมด นําท่านชม
รูปแกะสลัก สิ ง โตบนหน้า ผาหิ น เป็ นอนุ ส าวรี ย์ทีตังอยู ่ใ จ
กลางเมื องทีหัวของสิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ งมีกากบาทสัญลักษณ์ของ
สวิ ต เซอร์แ ลนด์อ ยู่ อนุ ส าวรี ย์รู ป สิ ง โตแห่ง นี ออกแบบและ
แกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว ปี ตังแต่
ค.ศ.
โดยสร้างขึ นเพื อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ใน
ด้านความกล้าหาญ ซื อสัตย์ จงรักภักดี ทีเสียชีวิตในประเทศฝรังเศส ระหว่างการต่อสูป้ ้องกันพระราชวังในครัง
ปฏิ วตั ิ ใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที อิ ระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนันนํ าท่านเดิ นทางสู ่ เมืองซูก
เคยเป็ นเขตปกครองทีมี รายได้เฉลียน้อยทีสุ ดแต่ปัจจุบนั คื อเมื องที รวยที สุ ดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเขต
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เมื องเก่าทีก่ตงมาตั
ั งแต่ศตวรรษที อาคารบ้านเรื อนยังคงสภาพดังเดิมไว้อย่างสวยงามอีกทังยังเป็ นเมื องทีมี วิว
ทะเลสาปทีสวยทีสุ ดแห่งหนึ งของประเทศ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
22.15 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 86
(บริ การอาหารและเครื องดื มบนเครื องบิน)
วันทีเจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง
09.40 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 372
(บริ การอาหารและเครื องดื มบนเครื องบิน)
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความ
เหมาะสมทังนี ขึนอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
ราคา

กําหนดการเดินทาง
มิถนุ ายน

19-25 มิ.ย. 2562

กรกฎาคม

11-17 ก.ค. 2562

กันยายน

18-24 ก.ย. 2562

ตุลาคม

2-8 / 19-25 / 23-29 ต.ค. 2562

49,900
54,900
49,900
49,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตํากว่า
พักเดียว

ปี ไม่มีเตียง)

ลดท่านละ
เพิมท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื อท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื อนไขต่างๆ ของบริษทั
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อัตรานี รวม
 ค่าตัวเครื องบินชันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าทีพัก -4 ดาว (ห้องละ - ท่าน) ตามทีระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ทีไม่
สามารถเข้าพักทีเมื องนันๆได้ เช่น ติ ดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี )
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเทียวตามทีระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนี ยมตามทีระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง , 0,000/500, บาท (เงื อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาํ เทียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี ไม่รวม

ค่าภาษี มลู ค่าเพิม % ภาษีหกั ณ ทีจ่าย % กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ

ค่านําหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ กิโลกรัมต่อหนึ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื องดื มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่าทิปคนขับรถท้องถิน ( ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงือนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชําระเงิ นมัดจําท่านละ ,
บาท พร้อมสําเนาหนังสื อเดิ นทาง
(หลังจองภายใน วัน)
2.
ชําระยอดส่วนทีเหลื อทังหมดก่อนการเดิ นทางไม่นอ้ ยกว่า วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิ กการเดิ นทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื อมายื นวีซา่ หรื อวันเดิ นทาง ให้ทา่ น
ติ ดต่อเจ้าหน้าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีทราบทางบริ ษัทขอสงวน
สิ ทธิไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึน
การยกเลิกและคื นค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึนไป คื นมัดจําทังหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื องต้น , บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทังหมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย % ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย % ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
6.
กรณีเจ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ
เรี ยกเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึนจริ ง
7.
กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษทั จะทําการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึนจริ ง เช่น
ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื นวีซา่ ค่ามัดจําตัวเครื องบินหรื อค่าตัวเครื องบิน เป็ นต้น
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หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ทีผูเ้ ดินไม่ถึง ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนตามจริ ง
2.
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิ สยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณี ทีสูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหา
การเมือง เป็ นต้น
3.
เนื องจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
4.
เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทังหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
5.
สําหรับทีนัง LONG LEG หรื อทีนังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารทีมีคุณสมบัติตามทีสายการบิน
กําหนด เช่น ต้องสามารถสื อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ื นได้อย่างรวดเร็ ว
ในกรณี เกิ ดเหตุ ฉุกเฉิ นและอํา นาจในการให้ที นัง LONG LEG ขึ นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที สายการบิ นตอนเวลาที
เช็คอินเท่านัน
6.
โรงแรมทีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื องปรับอากาศเนื องจากเป็ นภูมิประเทศทีมีอากาศเย็น และห้องพัก ท่าน
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น เตียง และ SOFA BED ซึงขึนอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารในการขอยื นวี ซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื น 5 วันทําการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกนลายนิ วมือ
ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที นัดหมาย (เอกสารและขันตอนการยื นวีซ่าอาจจะมี การเปลี ยนแปลงได้ โปรด
สอบถามกับเจ้าหน้าทีอีกครังเพือความถูกต้องในการเตรียมตัวเพือยืนวีซ่า
1.
พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตากว่
ํ า เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวี
ซ่าในกลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2.
รูปถ่ายสี ขนาด นิ ว(แบบหน้าใหญ่ ) จํานวน ใบ (ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านันและมี อายุไม่เกิน เดื อน)
รู ปถ่าย ต้องเห็ นใบหู และ เปิ ดหน้าผาก ให้เห็ นคิว ชัดเจนเท่านัน ห้ามใส่คอนแทคเลนส์(สายตา) และเครื องประดับ
ทุกชนิ ดในรู ปถ่าย
3.
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.
ใบรับรองการทํางานจากบริ ษทั ทีท่านทํางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน โดยระบุตาํ แหน่ง, อัตราเงินเดื อนใน
ปัจจุบนั , วันเดื อนปี ทีเริ มทํางานกับบริ ษทั นี และช่วงเวลาทีขอลางาน เพื อเดินทางไปยุโรป หลังจากนันจะกลับมา
ทํางานตามปกติ หลังครบกําหนด
5.
กรณี ทีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที คัดไว้ไม่เกิ น เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
หรื อใบเสี ยภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯย้อนหลัง เดือน
6.
STATEMENT ย้อ นหลัง เดื อน (นับ จากวันปั จจุ บนั ) ควรเลื อกเล่มที มี การเข้าออกของเงิ นสมําเสมอและมี
จํานวนไม่ตากว่
ํ า หลัก เพื อแสดงให้เห็ นว่ามี ฐานะการเงิ นเพียงพอ ทีจะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดิ น ทาง
และสามารถทีจะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อดร้อนเมื อกลับสู ่ภูมิลาํ เนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดื อนปัจจุบนั โดยการปรับ
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7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

ยอดสมุดในบัญชี ต้องมียอดอัพเดตไม่เกิน ก่อนวันนัดหมายยื นวีซา่ และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมี
อายุไม่เกิน วัน นับจากวันยื น สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
กรณี ทีบริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิ ดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทังหมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ งฉบับเพื อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทํางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจัดการเดินทางนี ในจดหมายด้วย
กรณี ทีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านัน
กรณี ทีเด็กอายุตากว่
ํ า ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิ ดา,
มารดา และบุ ตรจะต้องไปยื นเรื องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดิ นทางไปกับอีกท่านหนึ งได้ ณ ทีว่า
การอําเภอหรื อเขต โดยมี นายอําเภอหรื อผู อ้ าํ นวยการเขตลงลายมื อชื อและประทับตรารับ รองจากทางราชการ
อย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกียวกับชื อ,นามสกุล,วันเดื อนปี เกิด,ญาติพีน้อง,สถานทีเกิด และจํานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิ ให้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึ งแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทีได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื นคําร้องใหม่ก็
ต้องชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครัง หากสถานทูตมี การสุ ม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่วมมื อใน
การเชิ ญท่านไปสัม ภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทังนี บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที ไปอํานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ มเติ ม ทางบริ ษั ทใคร่ ขอรบกวนท่า นจัด ส่ง
เอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิกการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ ในการแจ้งสถานทูตเพื อให้อยูใ่ นดุลพิ นิจ
ของสถานฑูตฯเรื องวีซา่ ของท่าน เนื องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิ ติในนามของบริ ษทั
การยื นวีซา่ นัน ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ ,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน ถึงสามารถดําเนิ นการขันตอน
การยื นวีซา่ ได้

** เอกสารประกอบการยืนวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิมเติมฉบับละ
บาท **
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิมเติม

(สําคัญมาก)

**ข้อมู ลนีใช้เพือนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
คําถามเป็ นภาษาไทย เพือให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคําถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านัน ***
ชือ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติ ปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอยู่ปัจจุบนั ทีสามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื อตัว นามสกุล ทีอยู่(หากต่ างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอํานาจปกครอง/
ดูแลผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอยู่ทีทํางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตําแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีทํางาน..........................................โทรสารทีทํางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อืน.....................................จํานวน.................................
แหล่งทีมา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
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ชือ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงแต่
ั วนั ที..........................................ถึงวันที................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ ืนออกให้
โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................
ทีอยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุ มตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆ
ทังสินทังนีบริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านัน
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