ฝรังเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
แคว้นอัลซาส สตราสบูรก์ กอลมาร์ ยอดเขาทิตลิ ส
ปารีส หอไอเฟล ล่องบาโตมู ชแกลลอเรีย ลาฟาแยตต์แรงส์ มหาวิหารแห่งเมืองแรงส์
แองเกิลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส เมืองซูก
ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปลรู ปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
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วันแรก

กรุงเทพฯ–ดูไบ

(ไทย)

17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตู
9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
20.35น. ออกเดิ น ทางสู ่ เ มื อ งดู ไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์เ ทียวบิ นที
EK373(บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)

วันทีสอง

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

00.50 น. เดินทางถึ งเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง
03.20น. เดินทางสู ่ เมืองปารีสประเทศฝรังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินทีEK71
(บริการอาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)
08.00น. เดินทางถึ งเมืองปารีส ประเทศฝรังเศส หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมื องและรับสัมภาระแล้วนําท่านเดินทางสู ่
มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส เมืองทีมีมนต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
โลกทีนักท่องเทียวอยากมาเยือนมากทีสุ ด ปั จจุบนั กรุ งปารีสเป็ นหนึ งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที
ลําสมัยแห่งหนึ งของโลก ทีทรงด้วยอิทธิพลของการเมื อง การศึ กษา บันเทิง สื อ แฟชัน วิทยาศาสตร์และศิลปะ
ทําให้กรุ งปารีสเป็ นหนึ งในเมืองทีสําคัญทีสุ ดแห่งหนึ งของโลก นําถ่ายรู ปเป็ นทีระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)
สัญลักษณ์ทโดดเด่
ี
นสู งตระหง่านคู น่ ครปารีส ด้วยความสู ง
ถึ ง 1,051 ฟุ ต ซึ งสร้างขึ นในปี ค .ศ.1889 นํ าท่านสู ่
แกลลอเรี ยลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสิ นค้าชื อดังของกรุ ง
ปารี ส เปิ ดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่ าทีคนปารี ส
ชอบเดินช้อปปิ งกันมากทีสุ ด แถมมีรา้ นอาหารแบบบริ การ
ตนเองกับทิวทัศน์ทสวยงามบนชั
ี
น6 ซึงสามารถมองเห็นตึก
โอเปร่ า ได้อ ย่ า งชั ด เจน ห้า งสรรพสิ น ค้า นี มี สิ นค้า
หลายหลากยีห้อ และมีสิงของทุกประเภทไว้ลอ่ ตาล่อใจนัก ช้อปปิ งมีแบรนด์ดงั ๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน
เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็ นต้น
เทียง
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร นํา ท่า นถ่ายรู ป ด้านหน้า พี ระมิด แก้ว ของพิ พิ ธภัณ ฑ์ลู ฟ ร์เ ป็ น
พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะทีมีชือเสียงทีสุ ด เก่าแก่ทสุี ดและใหญ่ทสุี ดแห่งหนึ งของโลกตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวัง
หลวง แต่ปัจ จุ บนั เป็ นสถานทีทีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะทีทรงคุณค่าระดับ โลกเป็ นจํานวนมาก
อิสระท่านเลือกซื อสินค้าแฟชันราคาถู กในร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื องสําอาง นําหอม
นาฬิกาหรื อกระเป๋ า นําท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่นําแซนทีไหลผ่าน
ใจกลางกรุ งปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝังแม่นํา เป็ น
อีกหนึ งประสบการณ์ทน่ี าประทับใจ
คํา
บริ การอาหารคํา ณ ภัต ตาคาร นํ าท่านเข้าสู ่ทพัี ก  ณHoliday Inn Paris Marne La Vallee
Hotelหรื อระดับเดียวกัน
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วันทีสาม La Vallee Village Outlet-แรงส์-มหาวิหารแรงส์

(ฝรังเศส)

เช้าบริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่ La Vallee Village Outletแหล่งช้อป
ปิ ง ที
รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ งทีครบครันด้วยสินค้าชัน นํ า ต่ า ง ๆ
มากมาย เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESEL
GIRBAUD,
PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, SAMSONITE,
ARMANI, CERRUTI,
DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ
(อิสระอาหารกลางวันเพือความสะดวกในการช้อปปิ ง)นําท่านเดินทางสูเ่ มืองแรงส์ (Reims) เป็ นเมื องที
ตังอยูใ่ นแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นทีได้รับ การยกย่องว่าเป็ นถินกําเนิ ดของแชมเปญนําท่านถ่ายรู ปมหา
วิหารแรงส์ (Reims Cathedral) และมหาวิหารนอร์ทเทอดามทีถู กใช้เพือเป็ นสถานทีสําหรับการทําพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกกษัตริ ยฝ์ รังเศส โดยมหาวิห ารถู กตกแต่งด้วยประติม ากรรมแบบโกธิ ค และได้รับเลือกโดย
องค์การยูเนสโกให้ขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมือปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดับกระจกสีทสร้
ี างระหว่าง
คริ สต์ศตวรรษที 13 ถึ ง 20 ประดับหน้าต่างกุ หลาบทีได้รับ การประดับด้วยกระจกสี มหาวิหารแห่ง นี ยังเป็ น
มหาวิหารทีประกอบพิธรี าชาภิเษกสวมมงกุฎการขึ นเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่งฝรังเศสตังแต่สมัยของพระเจ้าโคลวิสในปี
ค.ศ. 496 และเหตุการณ์สําคัญทีเกิดขึนทีนีก็คือการทีโจนออฟอาร์คนํากําลังของฝรังเศสบุ กเข้ายึ ดมหาวิห าร
คืนจากอังกฤษในช่วงสงครามร้อยปี เพือประกอบพิธรี าชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ที 7 ในปี ค.ศ. 1429
คํา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทพัี กณ Novotel Reims Hotelหรื อระดับเดียวกัน

วันทีสี

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

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นําท่านเดิน ทางสู ่เ มืองสตราสบู รก์ (Strasbourg) เมื อ ง
มรดกโลกด้านมนุ ษ ยชาติ ขององค์การยู เนสโก เป็ นเมื อ งหลวงแห่งแคว้นอัล
ซาส (Alsace) แห่งฝรังเศส เป็ นเมื องทีเรี ยกได้วา่ มี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรังเศส
และเยอรมัน เนื องจากผลัดกันอยูภ่ ายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนีสลับกัน
ไปมา สตราสบู ร์ กเป็ น เมือ งใหญ่ม สี ถาปั ต ยกรรมสมัย โบราณเป็ นร่ องรอย
ประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปั จจุบนั ได้ชืน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําท่านชมจัตุรสั เกลแบร์ จัตุรัสทีมี
ขนาดทีใหญ่ทสุี ดซึ งตังอยู บ่ ริ เ วณใจกลางของเมื อ งสตราสบู ร์ก โดยภายใน
จัตุรัสยังเป็ นทีตังของ รู ปปั นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผูท้ มีี บทบาทสําคัญในเรื อง
สงครามการปฏิวตั ิของประเทศฝรังเศส นําท่านถ่ายรู ปมหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ มีความสู งอยูท่ ี 142 เมตร
ซึงถู กสร้างขึนระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ทีสร้างด้วยหิ นทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถื อ ว่า
เป็ นอาคารโบสถ์ทีสู ง ทีสุ ดในประเทศฝรังเศส เดิน ทางสู ่ เ มือ งกอลมาร์ (COLMAR) เมื อ งศูนย์ก ลางการ
ท่องเทียวอันดับสองของแคว้นอัลซาซ (ALSACE) เป็ นเมื องทียังคงความงดงามของสถาปั ตยกรรมไว้ได้อย่าง
มาก นําท่านชมเขตเมืองเก่ ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตทีมีสถาปั ตยกรรมในยุคศตวรรษที 1617 ตังอยู ่ ซึ งบางหลัง เป็ นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อ นั งดงาม เป็ นย่านทีมีฉายาว่า “เวนิ สน้อ ย” (LITTLE

เทียง
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คํา

VENICE) ย่านทีได้ชือมาจากลักษณะของบ้านเรื อนทีตังอยูบ่ นสองฝังคลอง ตังอยูต่ ิดกับแม่นําโลช (LAUCH)
มีคลองเล็ก ๆ และมีบา้ นไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นํ าท่านเข้าสู ่ทพัี ก ณ Mercure Colmar Centre Unterlindenหรื อ
ระดับเดียวกัน

วันทีห้า แองเกิลเบิรก์ -ยอดเขาทิตลิส-ถํานําแข็ง-ลูเซิรน์
เช้า

เทียง

คํา

(ฝรังเศส-สวิสฯ)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่เมืองแองเกิ ลเบิ รก์ เพื อนังกระเช้าหมุ น
แห่งแรกของโลก สู ย่ อดเขาทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ทีหิมะคลุมตลอดทังปี
สู งถึ ง 10,000 ฟิต หรื อ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนีหิมะจะไม่ละลายตลอดทังปี นังกระเช้ายักษ์ทหมุ
ี นได้
รอบทิศเครื องแรกของโลกทีชื อว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิส
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังจากนันอิสระให้ทุกท่านได้สนุ กสนานกับกิจกรรมต่างๆ
บนเยอดเขาแห่งนีไม่วา่ จะเป็ นการชมถํานํ าแข็ งซึงเป็ นถําทีเกิดจากฝีมือมนุ ษย์ ภายในเป็ นผนังนําแข็งพร้อมมี
คําอธิยายเป็ นจุด ๆหรื อสามารถเดินไปยัง TITLIS CLIFF WALKสะพานแขวนบนยอดเขาทีสู งทีสุ ดในยุโรป
รวมถึงการเลือกซือสินค้าที ร้านขายของทีระลึกและ ลานหิมะซึงเป็ นชันบนสุ ดซึ งจะเป็นชันทีท่า นสามารถ
เดินยําหิ มะออกไปยังลานกว้างซึ งเป็ นจุ ดชมวิวบนยอดเขาถึงเวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขา
สู เ่ มืองแองเกิลเบิร์กและเดินทางต่อไปยัง เมืองลูเซิรน์ อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที
ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสู งเสียดฟ้ าอย่าง
เทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ทแทรกตั
ี
วอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดง
ดอกไม้ป่าและทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นํ าท่านเข้าสู ่ทพัี ก  ณIbis Styles Luzern City Hotel หรื อ ระดับ
เดียวกัน

วันทีหก ลูเซิรน์ -สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-เมืองซูก-สนามบินซูริค(สวิสฯ)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับสะพานไม้ชาเปล หรื อสะพาน
วิห าร (Chapel bridge) ซึงข้า มแม่นํารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ทเก่
ี า แก่ทสุี ดในโลก มีอ ายุ ห ลายร้อ ยปี เป็ น
สัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ข องเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี เป็ นสะพานทีแข็งแรงมากมุ งหลังคา
แบบโบราณ เชือมต่อไปยังป้อมแปดเหลียมกลางนํา จัวแต่ละช่อ งของสะพานจะมีภาพเขียนเรื องราวประวัติ
ความเป็ นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่
อายุกว่า 400 ปี แต่น่ าเสียดายทีปั จจุบ นั สะพานไม้นีถู กไฟไหม้
เสียหายไปมาก ตอ้ งบู รณะสร้างขึนใหม่เกือบหมด นําท่านชมรูป
แกะสลักสิ งโตบนหน้า ผาหิ น เป็ นอนุ ส าวรียท์ ตัี งอยูใ่ จกลาง
เมื อ งทีหัว ของสิ ง โตจะมีโ ล่ ห ์ ซึ งมี ก ากบาทสั ญ ลัก ษณ์ ข อง
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์อ ยู ่ อนุ ส าวรี ย ร์ ู ปสิ ง โตแห่ ง นี ออกแบบและ
แกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เ วลาแกะสลักอยู ร่ าว 2 ปี ตังแต่
ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ นเพื อเป็ นเกียรติ แก่ทหารสวิสฯใน
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ด้านความกล้าหาญ ซือสัตย์ จงรักภักดี ทีเสียชีวิตในประเทศฝรังเศส ระหว่างการต่อสูป้ ้ องกันพระราชวังในครัง
ปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที 16
เทียง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนันนําท่านเดินทางสู ่ เมืองซูก เคยเป็ นเขตปกครองทีมีรายได้
เฉลียน้อยทีสุ ดแต่ปัจจุ บนั คือเมืองทีรวยทีสุ ดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมืองเก่าทีก่ตงมาตั
ั งแต่ศตวรรษ
ที13 อาคารบ้านเรื อนยังคงสภาพดังเดิมไว้อย่างสวยงามอีกทังยังเป็ นเมื อ งทีมีวิวทะเลสาปทีสวยทีสุ ดแห่งหนึ ง
ของประเทศ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
21.55 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 86
(บริการอาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)
วันทีเจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
07.10 น. เดินทางถึ งเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง
09.30 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK372
(บริการอาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)
18.40น. เดินทางถึ งสนามบินสุ วรรณภู มิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความ
เหมาะสมทังนีขึนอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
ราคา

กําหนดการเดินทาง
มกราคม

29 ม.ค. –4 ก.พ. 2562

49,900

กุมภาพันธ์

13-19 ก.พ. 2562

49,900

มีนาคม

5-11 / 19-25 มี.ค. / 26 มี.ค.-1 เม.ย. 2562

49,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตากว่
ํ า 6 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ
พักเดียว
เพิมท่านละ

2,000
8,000

บาท
บาท
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กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอี ยดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอี ยดเมือท่านทําการซื อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริ ษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี รวม
 ค่าตัวเครื องบินชันประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสายการบิ นเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าทีพัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณีทไม่
ี
สามารถเข้าพักทีเมืองนันๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเทียวตามทีระบุ ในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนียมตามทีระบุ ในรายการ
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผู ้มีประสบการณ์นําเทียวคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่ าทิ ป)
อัตรานี ไม่รวม

ค่าภาษี มูลค่ าเพิม 7% ภาษี หกั ณ ทีจ่ าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ

ค่านําหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื องดืมในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ น (2 ยูโรx 5 วัน = 10 ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงือนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาทพร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง
(หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชําระยอดส่วนทีเหลือทังหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื อมายืนวีซา่ หรื อ วันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีทราบทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึน
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึนไป คืนมัดจําทังหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันเก็บค่าใช้จา่ ยเบืองตน้ 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทังหมด
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4.
5.
6.
7.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ
เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึนจริ ง
กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน)ทางบริ ษัทจะทําการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึ นจริ ง เช่น ค่าวีซา่
และค่าบริ การยืนวีซา่ ค่ามัดจําตัวเครื องบินหรื อค่าตัวเครื องบิน เป็ นต้น

หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผูี เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุ จาํ เป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีทสูี ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3.
เนื องจากรายการทัวร์นเป็
ี นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทังหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
5.
สําหรับทีนัง LONG LEG หรื อทีนังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารทีมีคุณสมบัติตามทีสายการบิน
กําหนด เช่น ต้องสามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผู ้อืนได้อย่างรวดเร็ว
ในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิ นและอํานาจในการให้ทนัี ง LONG LEG ขึ นอยู ก่ บั ทางเจ้าหน้าทีสายการบินตอนเวลาที
เช็คอินเท่านัน
6.
โรงแรมทีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื องปรับอากาศเนื องจากเป็ นภูมิประเทศทีมีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BEDซึงขึนอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
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เอกสารในการขอยื นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื น 15 วันทําการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ วมือ
ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีนัดหมาย(เอกสารและขันตอนการยื นวีซ่าอาจจะมี การเปลี ยนแปลงได้ โปรด
สอบถามกับเจ้าหน้าที อีกครังเพือความถูกต้องในการเตรียมตัวเพือยืนวีซ่า
1.
พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีว ี
ซ่าในกลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2.
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ว(แบบหน้าใหญ่) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านันและมีอ ายุไม่เกิน 6 เดื อน)
รู ปถ่ายต้องเห็นใบหู และ เปิ ดหน้าผาก ให้เห็นคิว ชัดเจนเท่านัน ห้ามใส่คอนแทคเลนส์(สายตา) และเครื องประดับ
ทุกชนิ ดในรู ปถ่าย
3.
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อ สําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.
ใบรับรองการทํางานจากบริ ษัททีท่านทํางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน โดยระบุตาํ แหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเริี มทํางานกับบริ ษัทนี และช่วงเวลาทีขอลางาน เพื อเดินทางไปยุโรป หลังจากนันจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5.
กรณีทเป็
ี นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองทีคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุ ประสงค์
หรื อ ใบเสียภาษี และหลัก ฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
6.
รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement)ขอไว้ไม่เกิน 15 วันก่อนทําการยื นวีซ่าพร้อมสําเนาสมุด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุ บนั ) ควรเลื อ กเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมําเสมอ
และมีจ ํานวนไม่ตากว่
ํ า 6 หลัก เพื อแสดงให้เ ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจะครอบคลุมกับ ค่าใช้จ ่ายในการ
เดินทาง และสามารถทีจะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อ ดร้อน เมื อกลับสู ่ภูมิลาํ เนา **สถานฑูต ไม่รบั พิ จารณาบัญชี
กระแสรายวัน**
7.
กรณีทบริ
ี ษัทของท่านเป็นผู ้รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทังหมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ งฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทํางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจัดการเดินทางนีในจดหมายด้วย
8.
กรณีทเป็
ี นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึ กษา (ตัวจริ ง) เท่านัน
9.
กรณีทเด็
ี กอายุตากว่
ํ า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา,
มารดา และบุตรจะต้องไปยืนเรื องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุ ตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ งได้ ณ ทีว่า
การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อ ผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือ ชื อและประทับ ตรารับรองจากทางราชการ
อย่างถู กต้อง
10. รายละเอียดเกียวกับชือ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน้ี อง,สถานทีเกิด และจํานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถู กปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื นคําร้องใหม่ก ็
ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัม ภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทังนีบริ ษั ทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความ
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12.
13.

สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิมเติม ทางบริ ษั ท ใคร่ ขอรบกวนท่า นจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิในการแจ้งสถานทูต เพื อให้อยูใ่ นดุลพินิจ
ของสถานฑู ตฯเรื องวีซา่ ของท่าน เนื องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถู กบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
การยืนวีซา่ นัน ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อ นเท่านัน ถึ งสามารถดําเนิ นการขันตอน
การยืนวีซา่ ได้

** เอกสารประกอบการยืนวีซา่ เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนิ นการแปลเอกสารให้มีค่าใช้จ่ายเพิมเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิมเติม

(สําคัญมาก)

**ข้อมูลนีใช้เพือนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต 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)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่ างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอยู่ปัจจุ บนั ทีสามารถติดต่ อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชือตัว นามสกุล ทีอยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ อี ํานาจปกครอง/
ดู แลผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
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ทีอยู่ททํี างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตําแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ททํี างาน..........................................โทรสารทีทํางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อืน.....................................จํ านวน.................................
แหล่ งทีมา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่ งงาน แต่ งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่ า
ชือ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่ สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงแต่
ั วนั ที..........................................ถึงวันที................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุ วนั ที หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................
ความรับผิดชอบค่ าใช้จ่ายในการดํารงชี พระหว่างการเดินทางและพํานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื นออกให้
โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................
ทีอยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุ มตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินจิ ของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆ
ทังสินทังนีบริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านัน
10 | 16EU922 CAD_EK011_ ฝรังเศส สวิส(ทิตลิส) 7D4N_EK JAN-MAR19 Update 30-11-18

