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ฝรงัเศส สวิตเซอรแ์ลนด ์  วนั 

ปารีส หอไอเฟล ล่องบาโตมูช แกลลอเรียลาฟาแยตต ์แรงส ์ 
มหาวิหารแห่งเมืองแรงส ์แองเกิลเบิรก์ ยอดเขาทิตลิส  

เมืองซูก ลูเซิรน์ สะพานไมช้าเปล รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน  

ยอดเขาทิตลิส แควน้อลัซาส สตราสบรูก์ กอลมาร ์ 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ–ดไูบ                     (ไทย) 

17.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชนั 4 ประต ู9 แถว 

T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 373 

(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 

 

วนัทีสอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-แกลลอเรียลาฟาแยตต-์พีระมิดแกว้พิพิธภณัฑล์ูฟร-์รา้นคา้ปลอดภาษี-

ล่องเรือบาโตมซู                                (ยูเออี-ฝรงัเศส) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลียนเครือง 

04.05 น. เดินทางสู ่เมืองปารีส ประเทศฝรงัเศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทียวบินที EK 71  

(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 

09.25 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรงัเศส หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรับสมัภาระแลว้ นําทา่นเดินทางสู่ มหา

นครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส เมืองที

มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั  ใน  ของโลกที

นักทอ่งเทียวอยากมาเยือนมากทีสุด ปัจจุบนักรุงปารีส

เป็นหนึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมทีลาํ

สมัยแห่งหนึงของโลก ทีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง 

การศึกษา บนัเทิง สือ แฟชนั วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาํ

ใหก้รุงปารีสเป็นหนึงในเมืองทีสําคญัทีสุดแห่งหนึงของ

โลก นําถ่ายรูปเป็นทีระลึกกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) 

สญัลกัษณที์โดดเดน่ สูงตระหงา่นคูน่ครปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟตุ ซึงสรา้งขึนในปีค.ศ.1889  นําทา่นสู ่แกลลอ

เรียลาฟาแยตต ์หา้งสรรพสินคา้ชือดงัของกรุงปารีส เปิดกิจการใน ค.ศ.  ในยา่นโอเปร่าทีคนปารีสชอบเดินชอ้ป

ปิงกนัมากทีสุด แถมมีรา้นอาหารแบบบริการตนเองกบัทิวทศัน์ทีสวยงามบนชนั  ซึงสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าไดอ้ยา่ง

ชดัเจน หา้งสรรพสินคา้นีมีสินคา้หลายหลากยีหอ้ และมีสิงของทุกประเภทไวล้อ่ตาลอ่ใจนักชอ้ปปิง มีแบรนดด์งั ๆ ให ้

เลือกสรรไดอ้ยา่งครบครัน เชน่ Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นตน้ 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ พีระมิดแกว้ของพิพิธภณัฑล์ูฟร ์เป็นพิพิธภณัฑท์าง

ศิลปะทีมีชือเสียงทีสุด เกา่แกที่สุดและใหญที่สุดแห่งหนึง

ของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตปั่จจุบนั

เป็นสถานทีทีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงาน ทางศิลปะที

ทรงคุณคา่ระดบัโลกเป็นจาํนวนมาก อิสระทา่นเลือกซือ

สิ น ค ้า แ ฟ ชั น ร า ค า ถู ก ใ น  ร ้ า น ค้ า ป ล อ ด ภ า ษี  

(DutyFreeShop)อาทิ เชน่ เครืองสําอาง นําหอม นาฬิกา

ห รือกระ เ ป๋ า  นําท่าน ล่องเ รือบาโตมุช  (Bateaux 
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Mouches River Cruise) ไปตามแม่นําแซนทีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนั

คลาสสิคของอาคารตา่ง ๆ ตลอดสองฝากฝังแมนํ่า เป็นอกีหนึงประสบการณที์น่าประทบัใจ  

คํา บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูที่พกั ณ Mercure Paris Roissy Charles-De-Gaulle หรือ

ระดบัเดียวกนั 

 

วนัทีสาม La Vallee Village Outlet-แรงส-์มหาวิหารแรงส ์                                               (ฝรงัเศส) 

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหลง่ชอ้ปปิงทีรวม

รา้นคา้แบรนดเ์นมดงัมากมายกวา่ 70 รา้น สมัผสัประสบการณก์ารชอ้ปปิงทีครบครันดว้ยสินคา้ชนันําตา่ง ๆ มากมาย 

เชน่ CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESEL GIRBAUD, PAUL SMITH, 

BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, DOLCE & 

GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ (อิสระอาหารกลางวนัเพือความสะดวกในการชอ้ปปิง)  

 นําทา่นเดินทางสู่เมืองแรงส ์(Reims) เป็นเมืองทีตงัอยูใ่นแควน้ช็องปาญ-อาร์แดน แควน้ทีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นถิน

กาํเนิดของแชมเปญ นําทา่นถา่ยรูป  มหาวิหารแรงส ์(Reims Cathedral)  และมหาวิหารนอรท์เทอดามทีถูกใชเ้พือเป็น

สถานทีสําหรับการทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย ์

ฝรังเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งดว้ยประติมากรรมแบบ

โกธิค และไดรั้บเลือกโดยองคก์ารยูเนสโกใหขึ้นทะเบียนเป็น

เป็นมรดกโลกเมือปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหนา้ต่างประดบั

กระจกสีทีสรา้งระหวา่งคริสตศ์ตวรรษที 13 ถึง 20 ประดบั

หนา้ตา่งกุหลาบทีไดรั้บการประดบัดว้ยกระจกสี มหาวิหาร

แห่งนียงัเป็นมหาวิหารทีประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎ

การขึนเป็นกษัตริยแ์ห่งฝรังเศสตงัแตส่มยัของพระเจา้โคล

วิสในปี ค.ศ. 496 และเหตุการณส์าํคญัทีเกิดขึนทีนีก็คือการทีโจนออฟอาร์คนํากาํลงัของฝรังเศส บุกเขา้ยึดมหาวิหารคืน

จากองักฤษในชว่งสงครามรอ้ยปีเพือประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจา้ชาร์ลสที์ 7 ในปีค.ศ. 1429   

คํา บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูที่พกั  ณ Holiday Inn Reims – City Center หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัทีสี  สตราสบูรก์-จตัุรสัเกลแบร-์มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์-กอลมาร-์เมืองเก่ากอลมาร ์      (ฝรงัเศส) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู่เมืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมืองมรดกโลกดา้น

มนุษยชาติขององคก์ารยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่งแควน้อลัซาส (Alsace) แห่งฝรังเศส เป็นเมืองทีเรียกไดว้า่ มี 2 

วฒันธรรมคือ ฝรังเศสและเยอรมนั เนืองจากผลดักนัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนีสลบักนัไปมา สตราสบูรก์

เป็นเมืองใหญมี่สถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นร่องรอยประวติัศาสตรใ์หช้าวเมืองปัจจุบนัไดชื้น  
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เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นชม จตัุรสัเกลแบร ์จตุัรัสทีมีขนาดทีใหญที่สุดซึงตงัอยูบ่ริเวณใจกลาง

ของเมืองสตราสบูรก์ โดยภายในจตุัรัสยงัเป็นทีตงัของ รูปปันช็อง แบบ๊ติสต ์เกลแบร ์ผูที้มีบทบาทสาํคญัในเรืองสงคราม

การปฏิวติัของประเทศฝรังเศส นําทา่นถา่ยรูปมหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ มีความสูงอยูที่ 142 เมตร ซึงถูกสรา้งขึน

ระหวา่งปี 1176 ถึง 1439 ทีสรา้งดว้ยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเดน่เห็นแตไ่กลและถือวา่เป็นอาคารโบสถที์สูงทีสุด

ในประเทศฝรังเศส เดินทางสู่เมืองกอลมาร ์ (COLMAR) เมืองศูนยก์ลางการท่องเทียวอนัดบัสองของแควน้อลัซาซ 

(ALSACE) เป็นเมืองทียงัคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวไ้ด ้

อยา่งมาก นําท่านชมเขตเมืองเก่ากอลมาร  ์ (COLMAR OLD 

TOWN) เขตทีมีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที 16-17 ตงัอยู ่ ซึง

บางหลงัเป็นอาคารสไตลเ์รอเนซองสอ์นังดงาม เป็นยา่นทีมีฉายาวา่ 

“เวนิสน้อย” (LITTLE VENICE) ยา่นทีไดชื้อมาจากลกัษณะของ

บา้นเรือนทีตงัอยูบ่นสองฝงัคลอง ตงัอยูติ่ดกบัแมนํ่าโลช (LAUCH) 

มีคลองเล็ก ๆ และมีบา้นไมแ้บบเก่าแก่สไตลเ์ยอรมันกอธิคและ

เรอเนซองส ์ 

คํา บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูที่พกั  ณ Golden Tulip Mulhouse Basel หรือระดบัเดียวกนั  

 

วนัทีหา้ แองเกิลเบิรก์-ยอดเขาทิตลิส-ถํานําแข็ง-ลูเซิรน์              (ฝรงัเศส-สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําท่าน

เดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิรก์ เพือนังกระเชา้หมุนแห่งแรกของ

โ ล ก  สู่ยอ ด เ ข า ทิ ต ลิ ส  ( TITLIS)  แ ห ล่ ง เ ล่น ส กี ข อ ง

สวิตเซอร์แลนดภ์าคกลาง ทีหิมะคลุมตลอดทงัปี สูงถึง 10,000 

ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหง่นีหิมะจะไมล่ะลายตลอด

ทงัปี นังกระเชา้ยกัษที์หมุนไดร้อบทิศเครืองแรกของโลกทีชือวา่ 

REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิส  

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนนัอิสระใหทุ้กท่านไดส้นุกสนานกบักิจกรรมต่างๆบนเยอด

เขาแหง่นีไมว่า่จะเป็นการ ชมถํานําแข็ง ซึงเป็นถาํทีเกิดจากฝีมือมนุษย ์ภายในเป็นผนังนําแข็งพรอ้มมีคาํอธิยายเป็นจุด 

ๆ หรือสามารถเดินไปยงั TITLIS CLIFF WALK สะพานแขวนบนยอดเขาทีสูงทีสุดในยโุรป 

 รวมถึงการเลือกซือสินคา้ที รา้นขายของทีระลึก และ ลานหิมะ ซึงเป็นชนับนสุดซึงจะเป็นชนัทีทา่นสามารถเดินยาํ

หิมะออกไปยงัลานกวา้งซึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางกลบัลงจากยอดเขาสูเ่มืองแองเกิล

เบิร์กและเดินทางตอ่ไปยงั เมืองลูเซิรน์  อดีตหวัเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนทีไดร้ับสมญานามว่า 

หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมี

ภูเขาใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมที้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่  

คํา บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูที่พกั  ณ Hotel Schweizerhof Engelberg หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัทีหก ลูเซิรน์-สะพานไมช้าเปล-รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน-เมืองซกู-สนามบินซริูค           (สวิสฯ) 
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เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นชมและแวะถ่ายรูปกบัสะพานไมช้าเปล หรือสะพานวิหาร 

(Chapel bridge) ซึงขา้มแม่นํารอยซ ์ เป็นสะพานไมที้เก่าแก่ 

ทีสุดในโลก มีอายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวติัศาสตร์

ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนีเป็นสะพานทีแข็งแรง

มากมุงหลงัคาแบบโบราณ เชือมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลียมกลาง

นํา จวัแตล่ะชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียนเรืองราวประวติัความ

เป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 

 ปี แตน่่าเสียดายทีปัจจุบนัสะพานไมนี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไป

มาก ตอ้งบูรณะสรา้งขึนใหมเ่กือบหมด นําทา่นชมรูปแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน เป็นอนุสาวรียที์ตงัอยูใ่จกลางเมือง

ทีหวัของสิงโตจะมีโลห่ ์ซึงมีกากบาทสญัลกัษณข์องสวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งนีออกแบบและแกะสลกั

โดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว  ปี ตงัแต ่ค.ศ. -  โดยสรา้งขึนเพือเป็นเกียรติแกท่หารสวิสฯ ใน

ดา้นความกลา้หาญ ซือสตัย ์จงรักภกัดี ทีเสียชีวิตในประเทศฝรังเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครังปฏิวติั

ใหญส่มยัพระเจา้หลุยส์ที  อิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั จากนันนําทา่นเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขต

ปกครองทีมีรายไดเ้ฉลียนอ้ยทีสุดแตปั่จจุบนัคือเมืองทีรวยทีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีเขตเมืองเกา่ทีกต่งัมาตงัแต่

ศตวรรษที  อาคารบา้นเรือนยงัคงสภาพดงัเดิมไวอ้ยา่งสวยงามอีกทงัยงัเป็นเมืองทีมีวิวทะเลสาปทีสวยทีสุดแห่งหนึงของ

ประเทศ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

22.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทียวบินที EK 86  

(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 

 

วนัทีเจ็ด ดไูบ-กรงุเทพฯ                        (ยูเออี-ไทย) 

06.25 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลียนเครือง  

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทียวบินที EK 372 

(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม

ทงันีขึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ทีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 
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อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุตํากว่า  ปี ไมมี่เตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเดียว     เพิมท่านละ   10,000 บาท 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมือท่านทําการซือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

อตัรานีรวม 

 คา่ตวัเครืองบินชนัประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ทีพกั -4 ดาว (หอ้งละ -  ทา่น) ตามทีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีทีไม ่

สามารถเขา้พกัทีเมืองนันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรบัอากาศ และบริการนําเทียวตามทีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที และคา่ธรรมเนียมตามทีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามทีระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง , , /500,  บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ําเทียว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัรานีไมร่วม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม % ภาษีหกั ณ ทีจา่ย % กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่นําหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้  กิโลกรมัตอ่หนึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เครืองดืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิน  (  ยโูร x 5 วนั = 10 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 13-19 / 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2562 49,900 

ธนัวาคม 

4-10 ธ.ค. 2562 49,900 
26 ธ.ค. 2562 –1 ม.ค. 2563 

 / 28 ธ.ค. 2562–3 ม.ค. 2563 
57,900 
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เงือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาชาํระเงินมดัจําท่านละ ,  บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง  

(หลงัจองภายใน  วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นทีเหลือทงัหมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่  วนั   

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นทีตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพือมายืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น 

ติดต่อเจา้หนา้ที กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ทีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยทีเกิดขึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัขึนไป คืนมดัจาํทงัหมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบืองตน้ ,  บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจาํทงัหมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย % ของราคาคา่ทวัร์ทงัหมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย % ของราคาคา่ทวัรท์งัหมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามทีเกิดขึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะทาํการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเกิดขึนจริง เชน่  

 คา่วีซา่และคา่บริการยืนวีซา่ คา่มดัจาํตวัเครืองบินหรือคา่ตวัเครืองบิน เป็นตน้  

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีทีผูเ้ดินไมถึ่ง  ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเกิดขึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่บัผิดชอบใดๆ  

ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เนืองจากรายการทวัรนี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เมือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

 จะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอบรับเงือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

5. สาํหรับทีนงั LONG LEG หรือทีนงับริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีมีคุณสมบติัตามทีสายการบิน 

กาํหนด  เชน่ ตอ้งสามารถสือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการใหที้นงั LONG LEG ขึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีสายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเทา่นัน 

6. โรงแรมทีพกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เครืองปรบัอากาศเนืองจากเป็นภูมิประเทศทีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั  ทา่น 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น  เตียง และ SOFA BED ซึงขึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 
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เอกสารในการขอยืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยืน 5 วนัทําการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายนิวมือ ณ 

สถานทูต ตามวนัและเวลาทีนดัหมาย (เอกสารและขนัตอนการยืนวีซ่าอาจจะมีการเปลียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบั

เจา้หนา้ทีอีกครงัเพือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพือยืนวีซ่า 

1. พาสปอรต์ทียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่าํกวา่  เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน

กลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รูปถ่ายสีขนาด  นิว(แบบหน้าใหญ่) จํานวน  ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นันและมีอายุไมเ่กิน  เดือน) รูปถา่ย 

ตอ้งเห็นใบหู และ เปิดหนา้ผาก ใหเ้ห็นคิว ชดัเจนเทา่นัน หา้มใสค่อนแทคเลนส(์สายตา) และเครืองประดบัทุกชนิดในรูปถา่ย 

3. สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)   

4. ใบรบัรองการทํางานจากบริษทัทีทา่นทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน โดยระบุตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีทีเริมทาํงานกบับริษัทนี และชว่งเวลาทีขอลางาน เพือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนันจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงั

ครบกาํหนด  

5. กรณีทีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรบัรองทีคดัไวไ้ม่เกิน  เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบ

เสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั  เดือน  

6. STATEMENT ยอ้นหลงั  เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ทีมีการเขา้ออกของเงินสมาํเสมอและมีจาํนวนไมต่ํา

กวา่  หลกั เพือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถทีจะใชจ้า่ยได ้

อยา่งไมเ่ดือดรอ้นเมือกลบัสูภู่มิลาํเนา ทา่นตอ้งปรบัสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรบัยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอดอพัเดตไม่

เกิน  กอ่นวนันัดหมายยืนวีซา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน  วนั นับจากวนัยืน  สถานฑูต

ไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีทีบริษัทของทา่นเป็นผูรั้บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทงัหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ -  แลว้ 

ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึงฉบบัเพือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาทาํงานของทา่น โดยระบุ

รายชือผูเ้ดินทาง และเหตุผลทีจดัการเดินทางนีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีทีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นนั  

9. กรณีทีเด็กอายุตาํกวา่  ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหนึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา 

และบุตรจะตอ้งไปยืนเรืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึงได ้ณ ทีวา่การอาํเภอหรือเขต 

โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชือและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเกียวกบัชือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพีนอ้ง,สถานทีเกิด และจาํนวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืนคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชําระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทงันีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าทีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการแจง้สถานทูตเพือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเรืองวีซา่ของทา่น เนืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 

13. การยืนวีซา่นัน ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํทา่นละ ,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน ถึงสามารถดาํเนินการขนัตอนการยืนวีซ่า

ได ้
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** เอกสารประกอบการยืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านนั และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

    หากท่านตอ้งการใหท้างเราดําเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพิมเติมฉบบัละ  บาท ** 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิมเติม (สําคญัมาก) 
**ขอ้มูลนีใชเ้พอืนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 คําถามเป็นภาษาไทย เพือใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบคําถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านนั *** 
 

 

ชือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเกดิ (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ทีอยู่ปัจจุบนัทีสามารถติดต่อได ้ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือตวั นามสกุล ทีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอํานาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอยู่ทีทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ตําแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ทํางาน..........................................โทรสารทีทํางาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้น.....................................จํานวน................................. 
 

แหล่งทีมา........................................................................................................................................................ 
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สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ชือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวดัทีเกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแต่วนัที..........................................ถึงวนัที................................................................ 

เคยถูกพมิพล์ายนิวมือเพอืการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี 

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มผูีอื้นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

******************************************************************************* 

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกียวขอ้งใดๆ 

ทงัสินทงันบีริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


