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วนัแรก  กรุงเทพฯ–ดไูบ                 (ไทย) 

17.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว 

T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 373  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

ฝรัง่เศส สวิตเซอรแ์ลนด ์ทิตลิส 7 วนั 

ปารีส หอไอเฟล ประตูชยั ถนนชองเชลิเซ ่ลอ่งบาโตมูช แกลลอเรีย ลาฟาแยตต ์

แรงส ์มหาวิหารแหง่เมืองแรงส ์แองเกิลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส อินเทอลาเกน้  

ลูเซิร์น สะพานไมช้าเปล รูปแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน ซูริค 

แควน้อลัซาส สตราสบรูก์ กอลมาร ์
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วนัท่ีสอง ดไูบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตชูยั-แกลลอเรียลาฟาแยตต-์ถ่ายรปูหนา้พิพิธภณัฑล์ูฟร-์รา้นคา้

ปลอดภาษีล่องเรือบาโตมซู                                  (ยูเออี-ฝรัง่เศส) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

03.20 น. เดินทางสู ่เมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 71  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง

และสัมภาระแลว้ น าทา่นเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของ

ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก       

ที่ นักทอ่งเที่ยวอยากมาเยือนมากที่ สุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลาง

ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล  า้สมยัแหง่หน่ึงของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของ

การเมือง การศึกษา บนัเทงิ ส่ือ แฟชัน่ วทิยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีส

เป็นหน่ึงในเมืองที่ส าคญัที่สุดแหง่หน่ึงของโลก น าถา่ยรูปเป็นที่ระลึกกบัหอไอ

เฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ที่โดดเดน่ สูงตระหงา่นคูน่ครปารีสดว้ยความสูง

ถึง 1,051 ฟตุ ซ่ึงสรา้งขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจตุัรัสทรอคคาเดโร่ น าทา่น

ถา่ยรูปประตูชยั ชมทิวทศัน์ของรา้นคา้บูติคชัน้น าระดบัโลก ที่ต ัง้เรียงรายอยู่

บนถนนชองเชลิเช ตน้แบบถนนราชด าเนิน อสิระทา่นเดินเลน่ชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้

น าซ่ึงมเีรียงรายอยูต่ลอดสองฝากฝั่งของถนน น าทา่นสู่แกลลอเรียลาฟาแยตต  ์หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัของกรุงปารีส 

เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินชอ้ปป้ิงกนัมากที่ สุด       มแีฟชั่นโชวใ์หช้มฟรีทุกๆสปัดาห ์

แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกบัทิวทศัน์ที่ สวยงามบนชั้น6 ซ่ึงสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าไดอ้ย่างชัดเจน 

หา้งสรรพสินคา้น้ีมสิีนคา้หลายหลากยี่หอ้ และมส่ิีงของทุกประเภทไวล้อ่ตาลอ่ใจนักชอ้ปป้ิง แบรนดด์งัๆ ใหเ้ลือกสรรได ้

อยา่งครบครัน เชน่ Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นตน้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถา่ยรูปหนา้ พิพิธภณัฑลู์ฟร์ พิพิธภณัฑท์างศิลปะที่มช่ืีอเสียงที่ สุด เกา่แก่

ที่ สุด และใหญท่ี่ สุดแห่งหน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตปั่จจุบนัเป็นสถานที่ที่จดัแสดงและเกบ็

รักษาผลงาน ทางศิลปะที่ทรงคุณคา่ระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อสิระทา่นเลือกซ้ือสินคา้แฟชั่นราคาถูกใน รา้นคา้ปลอด

ภาษี(DutyFreeShop)อาทิ เช่น เคร่ืองส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า น าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches River Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนที่ไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิค

ของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่ ง แม่น ้ า  เ ป็นอีกห น่ึ ง

ประสบการณ์ที่ น่าประทบัใจ โดยเรือจะลอ่งผา่นมหาวิหารนอ

เตรอดามแหง่ปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา่ 800ปี 

เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิกที่งามเลิศ โดดเดน่ดว้ย

หอคอยคูห่นา้ทรงเหลี่ยมและ ยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหาร
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สูงจากระดบัพ้ืนดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธอีภิเษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลุยสท์ี่  16 กบัพระนางมารี องัตวั

เนตต ์และยงัเป็นจุดกโิลเมตรที่ศูนยข์องประเทศฝรั่งเศสอกีดว้ย  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่พกั ณ Holiday Inn Paris Marne La Vallee Hotel หรือ         

ระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัท่ีสาม  La Vallee Village Outlet-แรงส-์มหาวิหารแรงส ์                             (ฝรัง่เศส) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่น

เดินทางสู ่La Vallee Village Outlet แหลง่ชอ้ปป้ิงที่รวม

ร้านคา้แบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัส

ประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ที่ครบครันดว้ยสินคา้ชัน้น าตา่งๆ 

มากมาย เชน่ CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, 

BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, 

BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, 

DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & 

GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ (อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)  น าทา่นเดินทางสู ่        

เมืองแรงส ์(Reims) เป็นเมืองที่ต ัง้อยูใ่นแควน้ชอ็งปาญ-อาร์แดน แควน้ที่ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นถิ่ นก าเนิดของแชม

เปญ  น าทา่นถา่ยรูปมหาวิหารแรงส ์(Reims Cathedral) มหาวหิารนอร์ทเทอดามที่ ถูกใชเ้พ่ือเป็นสถานที่ส าหรับการ

ท าพระราชพิธบีรมราชาภิเษกกษตัริยฝ์รั่งเศส โดยมหาวหิารถูกตกแตง่ดว้ยประตมิากรรมแบบโกธิค และไดร้ับเลือกโดย

องคก์ารยูเนสโก ใหข้ึ้ นทะเบยีนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าตา่งประดบักระจกสีที่สรา้งระหวา่ง

คริสตศ์ตวรรษที่ 13 ถึง 20 ประดบัหนา้ตา่งกุหลาบที่ไดร้ับการประดบัดว้ยกระจกสี มหาวิหารแหง่น้ียงัเป็นมหาวิหารที่

ประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎการขึ้นเป็นกษัตริยแ์หง่ฝรั่งเศสตัง้แตส่มยัของพระเจา้โคลวิสในปี ค.ศ. 496 และ

เหตุการณ์ส าคญัที่ เกิดขึ้นที่ น่ีกคื็อการที่โจนออฟอาร์คน าก าลงัของฝรั่งเศส บุกเขา้ยึดมหาวิหารคืนจากองักฤษในชว่ง

สงครามรอ้ยปีเพ่ือประกอบพิธรีาชาภิเษกพระเจา้ชาร์ลสท์ี่  7 ในปีค.ศ. 1429   

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Novotel Reims Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีส่ี  สตราสบรูก์-จตัุรสัเกลแบร-์มหาวิหารแห่งสตราสบรูก์-กอลมาร-์เมืองเก่ากอลมาร ์ (ฝรัง่เศส) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่เมืองสต

ราสบูรก์ (Strasbourg) เมืองมรดกโลกดา้นมนุษยชาตขิององคก์ารยูเนสโก เป็น

เมืองหลวงแหง่แควน้อลัซาส (Alsace) แหง่ฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ เรียกไดว้า่ ม ี2 

วฒันธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมนั เน่ืองจากผลดักนัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 
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2 ประเทศน้ีสลบักนัไปมา สตราสบูร์กเป็นเมืองใหญม่สีถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นร่องรอยประวตัศิาสตร์ใหช้าวเมือง

ปัจจุบนัไดช่ื้น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชม จตัุรสัเกลแบร ์จตุัรัสที่มขีนาดที่ใหญท่ี่สุดซ่ึงตัง้อยูบ่ริเวณใจกลาง

ของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจตุัรัสยงัเป็นที่ต ัง้ของ รูปป้ันช็อง แบ๊บติสต ์เกลแบร์ ผูท้ ี่มีบทบาทส าคญัในเร่ือง

สงครามการปฏิวตัิของประเทศฝรั่งเศสนอกจากน้ีแลว้ภายในจตุัรัสยงัเป็นที่ต ัง้ของ น าทา่นถา่ยรูปมหาวิหารแห่งสต

ราสบูรก์ มหาวหิารประจ าเมืองสตราสบูร์ก คริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิก มคีวามสูงอยูท่ ี่  142 เมตร ซ่ึงถูกสรา้งขึ้น

ระหวา่งปี 1176 ถึง 1439 ที่สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเดน่เห็นแตไ่กลและถือวา่เป็นอาคารโบสถท์ี่ สูง

ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ชม  เดินทางสูเ่มืองกอลมาร ์(COLMAR) เมืองศูนยก์ลางการทอ่งเที่ยวอนัดบัสองของแควน้อลั

ซาซ (ALSACE) เป็นเมืองที่ยงัคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ยา่งมาก น าทา่นชมเขต เมืองเก่ากอลมาร ์

(COLMAR OLD TOWN) เขตที่มสีถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่  16-17 ตัง้อยู ่ซ่ึงบางหลงัเป็นอาคารสไตลเ์รอเน

ซองสอ์นังดงาม เป็นยา่นที่มฉีายาวา่ “เวนิสนอ้ย” (LITTLE VENICE) ยา่นที่ไดช่ื้อมาจากลกัษณะของบา้นเรือนที่ต ัง้อยู ่

บนสองฝั่งคลอง ตัง้อยูต่ิดกบัแมน่ ้าโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบา้นไมแ้บบเกา่แกส่ไตลเ์ยอรมนักอธิคและ

เรอเนซองส ์ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Hilton Strasbourg Hotel หรือระดบัเดยีวกนั  

วนัท่ีหา้ แองเกิลเบิรก์-ทิตลิส-ถ ้าน ้าแข็ง-ลูเซิรน์-สะพานไมช้าเปล-รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน  (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสูเ่มืองแองเกิลเบิรก์ เพ่ือน่ังกระเชา้หมุนแหง่แรก

ของโลก สูย่อดเขาทิทลิส (TITLIS) แหลง่เลน่สกขีองสวิตเซอร์แลนดภ์าคกลาง ที่ หิมะคลุมตลอดทัง้ปีสูงถึง 10,000 

ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหง่น้ีหิมะจะไมล่ะลายตลอดทัง้ปี * น่ังกระเชา้ยกัษ์ที่หมุนไดร้อบทิศเคร่ืองแรกของ

โลกที่ ช่ือวา่ REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาททิลิสซ่ึงเป็นอาคารใหญม่ที ัง้หมด 4 ชัน้ ชัน้แรกมทีางเดิน

ออกไปเพ่ือชมถ ้าน ้าแข็ง (ICE GROTTO) ซ่ึงเป็นถ า้ที่เกดิจากฝมืีอมนุษย ์ภายในเป็นผนังน ้าแขง็พรอ้มมคี  าอธิยายเป็น

จุด ๆ สว่นที่ช ัน้ 2 เป็นภตัตาคาร และชัน้ 3 เป็นรา้นขายของ เชน่ รา้นขาย นาฬิกา รา้นขายของที่ระลึก สว่นชัน้ 4 

ซ่ึงเป็นชัน้บนสุด จะเป็นชัน้ที่ทา่นสามารถเดินย ่าหิมะออกไปยงัลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมววิบนยอดเขา  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางสูเ่มืองลู

เซิรน์ อดตีหวัเมืองโบราณของสวสิเซอร์แลนด ์ เป็นดินแดนที่

ไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคาแห่งทวปียุโรป (The roof of 

Europe) เพราะนอกจากจะมีเ ทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่าง

เทือกเขาแอลป์แลว้ กย็งัมภูีเขาใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท้ี่แทรก

ตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา สลบัแซมดว้ย  ดงดอกไมป่้า

และทุง่หญา้อันเขียวชอุ ่ม น าทา่นชมและแวะถ่ายรูปกับ 

สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึง

ขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท้ี่ เกา่แก ่ที่ สุดในโลก มอีายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวตัิศาสตร์ของเมืองลู
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เซิร์นเลยทเีดยีว สะพานวหิารน้ีเป็นสะพานที่แขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน ้า 

จัว่แตล่ะชอ่งของสะพานจะมภีาพเขยีนเร่ืองราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แก่

อายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสยีดายที่ ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งขึ้นใหมเ่กือบหมด น า

ทา่นชมรูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท์ี่ต ัง้อยูใ่จกลางเมืองที่หวัของสิงโตจะมโีลห่์ ซ่ึงมีกากบาท

สญัลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแหง่น้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกั

อยูร่าว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นเกยีรติแกท่หารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์

จงรักภกัด ีที่เสยีชวีติในประเทศฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวตัใิหญส่มยัพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Ibis Styles Luzern City Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีหก อินเทอลาเกน้-ซริูค          (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสูเ่มืองอินเทอลาเกน้ เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้ม

ทะเลสาบ 2 แหง่กลางเมืองทา่มกลาง เทือกเขานอ้ยใหญ ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่ งทา่นจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟรานลือช่ือ (ขึ้นอยู ่

กบัสภาพดินฟ้าอากาศ) นาฬิกาดอกไม ้สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อยา่งที่หลายคนยงัไมเ่คย

ไดส้มัผสั และยงัเคยใชเ้ป็นฉากถา่ยท าภาพยนตร์ไทยเร่ือง “วนัน้ีที่รอคอย” อสิระทา่นเดินชมเมืองหรือชอ้ปป้ิงสินคา้ตาม

อธัยาศยั ณ เมืองแห่งน้ีทา่นจะพบกบัรา้นคา้เรียงรายอยูต่ลอดสองขา้ง อาทิเชน่ Bucherer, Tag Hauer, Patek 

Phillips, Swatch เป็นตน้ หรือสินคา้ของที่ระลึกมากมาย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  น าทา่นเดินทางสูเ่มืองซูริค เป็นเมืองที่ ใหญท่ี่ สุดใน สวิตเซอร์แลนด ์เมืองน้ี

เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และวฒันธรรมที่ รูจ้กักนัทัว่โลก จากการส ารวจในปี 2006 และ ปี 2007 ซูริค ไดร้ับการ 

ขนานนามวา่เป็นเมืองที่มคุีณภาพชวีิตที่ดที ี่ สุดในโลก ซูริค ถูกสรา้งขึ้นโดยชาวโรมนั ในคริสตศตวรรษที่  15 เมืองน้ี       

อยูเ่หนือน ้าทะเลราว 400 เมตร และมทีะเลสาบซูริคอยูท่างเหนือหา่งออกไปราว 27 กิโลเมตร (17 ไมล)์ เมืองซูริค  

เป็นเมืองเกา่ที่ต ัง้ขนาบขา้งดว้ยแมน่ ้าลิมแมทที่ไหลมาจากทะเลสาบทางทิศเหนือ ดว้ยประชากรราว 336,000 ซูริคจึง

เป็นเมืองที่ใหญท่ี่สุดในสวิตเซอร์แลนด ์และยงัประกอบไปดว้ยโบสถเ์กา่แก ่น ้าพุ ถนนหิน อาคารตา่งๆ ที่บางแหง่กม็ี

อายุมากกวา่ 700 ปี บา้นเรือนและรา้นคา้เลก็ๆ มากมาย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบนิ 

21.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 86  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

วนัท่ีเจ็ด  ดูไบ-กรงุเทพฯ                               (ยูเออี-ไทย) 

07.20 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง  

11.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบนิสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 370  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

20.50 น. เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  
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อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ   8,000 บาท 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมิเรตส ์

 คา่ที่พกั โรงแรมระดบั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรมมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คา่บริการหวัหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถิ่น(พูดภาษาองักฤษ) ใหบ้ริการทอ่งเที่ยวตามรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 5 วนั) 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

กุมภาพนัธ ์2561 16 – 22 ก.พ. 61 49,900 

มีนาคม 2561 27 มี.ค.-2 เม.ย. 61 49,900 

เมษายน 2561 11-17 เม.ย. 2561 59,900 



 

 We’re ONE CENTER 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบื้องตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เกบ็เงินมดัจ าทัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

หมายเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดคืีนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 

สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย 

1. พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่

ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่  

2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหนา้ใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่น้ันและมอีายุไมเ่กิน 6 เดือน) รูปถา่ยตอ้ง

เหน็ใบหู และ เปิดหนา้ผาก ใหเ้หน็คิ้ว ชดัเจนเทา่น้ัน หา้มใสค่อนแทคเลนส(์สายตา) และเคร่ืองประดบัทุกชนิดในรูปถา่ย 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี   

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทที่ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น้ัน โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีที่ เร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากน้ันจะกลบัมา

ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด  
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5. กรณีที่เป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือ

ใบเสยีภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6.  รายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน (Statement) ขอไวไ้ม่เกิน 15 วนัก่อนท าการย่ืนวีซ่า พรอ้มส าเนาสมุด

บญัชเีงินฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมี

จ  านวนไมต่  ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และ

สามารถที่จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา **สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั**  

7. กรณีที่บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 

แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของ

ทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่น้ัน  

9. กรณีที่ เดก็อายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกีทา่นหน่ึงได ้ณ ที่วา่การ

อ าเภอหรือเขต โดยมนีายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอยีดเกี่ยวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกดิ,ญาตพิี่นอ้ง,สถานที่เกดิ และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวซีา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก่ต็อ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าที่ ไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเตมิทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิตใินนามของบริษทั 

13. การย่ืนวซีา่น้ัน ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่น้ัน ถึงสามารถด าเนินการขัน้ตอนการย่ืน

วซีา่ได ้

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 


