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France Swiss Titlis 7D
แคว้นอั ลซาส กอลมาร์ สตราสบูร์ก

 ปารีส หอไอเฟล ประตูชยั ถนนชองเชลิเซ่
 ล่องบาโตมูช แกลลอเรีย ลาฟาแยตต์
 แรงส์ มหาวิหารแห่งเมืองแรงส์
 แองเกิลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส อินเทอลาเก้น
 ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน น้าตกไรน์
กาหนดการเดิ นทาง
มิ ถนุ ายน – สิ งหาคม 2560
วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ
(ไทย)
17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
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ประตู 9 แถว T สายการบิ นเอมิ เรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่
EK373 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่สอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชยั -แกลลอเรียลาฟาแยตต์-พิ พิธภัณฑ์ลูฟร์-ร้านค้าปลอดภาษี
ล่องเรือบาโตมูซ
(ยูเออี-ฝรังเศส)
่
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
03.20 น. เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรังเศส
่
โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 71
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรังเศส
่
หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว .....นําท่าน
เดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส
่ เมืองทีม่ มี นต์เสน่ หอ์ นั เหลือล้น ติด
อัน ดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นั ก ท่ อ งเที่ย วอยากมาเยือ นมากที่สุ ด ปั จ จุ บ ัน กรุง ปารีส เป็ น หนึ่ ง ใน
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง
การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก นําถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทโ่ี ดดเด่นสูงตระหง่าน
คู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึง่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่ ริเวณจัตุรสั ทรอคคาเดโร่ นําท่าน
ถ่ายรูป ประตูชยั ชมทิวทัศน์ ของร้านค้าบูติคชัน้ นํ าระดับโลก ที่ตงั ้ เรียงรายอยู่บนถนนชองเชลิเช
ต้นแบบถนนราชดําเนิน อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้าชัน้ นําซึง่ มีเรียงรายอยู่ตลอดสองฝากฝั ่งของ
ถนน นําท่านสู่แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส เปิ ดกิจการในค.ศ.1894
ในย่านโอเปร่าที่ค นปารีส ชอบเดินช้อ ปปิ้ งกันมากที่สุ ด มีแฟชันโชว์
่
ใ ห้ชมฟรีทุกๆสัปดาห์ แถมมี
ร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ท่สี วยงามบนชัน้ 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่ าได้อย่าง
ชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มสี นิ ค้าหลายหลากยีห่ อ้ และมีสงิ่ ของทุกประเภทไว้ล่อตาล่อใจนักช้อปปิ้ งแบ
รนด์ดงั ๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็ นต้น
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นํ า ท่ า น ถ่ า ย รู ป ห น้ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ลู ฟ ร์
พิพธิ ภัณ ฑ์ทางศิลปะที่มชี ่อื เสียงที่สุด เก่าแก่
ทีส่ ุด และใหญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคาร
เดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็ น
สถานที่ท่ีจ ดั แสดงและเก็บ รัก ษาผลงานทาง
ศิลปะทีท่ รงคุณค่าระดับโลกเป็ นจํานวนมาก อิสระท่านเลือกซือ้ สินค้าแฟชันราคาถู
่
กใน ร้านค้าปลอด
ภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่องสําอาง นํ้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋ า นําท่านล่องเรือบาโตมุช
(Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ําแซนทีไ่ หลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงาม
ของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั ง่ แม่น้ํา เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ทน่ี ่ า
ประทับใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800
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ปี เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอด
ปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็ นสถานที่ประกอบพิธอี ภิเษกสมรส
ระหว่างพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็ นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศ
ฝรังเศสอี
่
กด้วย
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Holiday Inn Paris Marne La Vallee Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม La Vallee Village Outlet-แรงส์-มหาวิ หารแรงส์-ประตูชยั ประจาเมืองแรงส์
(ฝรังเศส)
่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นําท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้ งที่
รวมร้า นค้า แบรนด์เ นมดัง มากมายกว่ า 70
ร้า น สัม ผัส
ประสบการณ์ ก ารช้อ ปปิ้ ง ที่ค รบครัน ด้ ว ยสิน ค้า ชัน้ นํ า ต่ า งๆ
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
***** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง *****
นําท่านเดินทางสู่เมืองแรงส์ (Reims) เป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยู่ในแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นทีไ่ ด้รบั การ
ยกย่องว่าเป็ นถิน่ กําเนิดของแชมเปญ นําท่านถ่ายรูป มหาวิ หารแรงส์ (Reims Cathedral) มหาวิหาร
นอร์ทเทอดามทีถ่ ูกใช้เพื่อเป็ นสถานทีส่ ําหรับการทําพระราชพิธ ีบรมราชาภิเษกกษัตริยฝ์ รังเศส
่
โดย
มหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค และได้รบั เลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขน้ึ ทะเบียน
เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดับกระจกสีทส่ี ร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13
ถึง 20 ประดับหน้าต่างกุหลาบทีไ่ ด้รบั การประดับด้ วยกระจกสี มหาวิหารแห่งนี้ยงั เป็ นมหาวิหารที่
ประกอบพิธรี าชาภิเษกสวมมงกุฎการขึน้ เป็ นกษัตริยแ์ ห่งฝรังเศสตั
่
ง้ แต่สมัยของพระเจ้าโคลวิสในปี
ค.ศ. 496 และเหตุการณ์สําคัญทีเ่ กิดขึน้ ที่น่ีกค็ อื การทีโ่ จนออฟอาร์คนํากําลังของฝรังเศส
่
บุกเข้ายึด
มหาวิหารคืนจากอังกฤษในช่วงสงครามร้อยปี เพื่อประกอบพิธรี าชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 7 ในปี ค.ศ.
1429 นําท่านถ่ายรูปกับประตูชยั ประจาเมืองแรงส์ สิง่ ก่อสร้างทีถ่ อื ได้ว่าเป็ นอนุ สาวรียท์ เ่ี ก่าแก่ทส่ี ุด
ใน เมืองแร็งส์ คนทัวไปมั
่ กนิยมเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูดาวอังคาร (Mars Gate) ได้เวลานําท่าน
แวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองแร็งส์ (City Hall) ทีม่ คี วามสวยงามยิง่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพอาคาร
สถาปั ตยกรรมเก่าแก่ทค่ี งความสวยงามในเมืองนี้
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Novotel Reims Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่

กอลมาร์-เมืองเก่ากอลมาร์-สตราสบูรก์ -จัตรุ สั เกลแบร์-มหาวิ หารแห่งสตราสบูรก์
(ฝรังเศส)
่
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บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นําท่านเดินทางสู่เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศูนย์กลางการท่องเทีย่ วอันดับสองของแคว้นอัล
ซาซ (ALSACE) เป็ นเมืองทีย่ งั คงความงดงามของสถาปั ตยกรรมไว้ได้อย่างมาก นําท่านชมเขตเมือง
เก่ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตทีม่ สี ถาปั ตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตัง้ อยู่ ซึง่ บาง
หลังเป็ นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อนั งดงาม เป็ นย่านทีม่ ฉี ายาว่า “เวนิสน้อย” (LITTLE VENICE) ย่าน
ทีไ่ ด้ช่อื มาจากลักษณะของบ้านเรือนทีต่ งั ้ อยูบ่ นสองฝั ง่ คลอง ตัง้ อยูต่ ดิ กับแม่น้ําโลช (LAUCH) มีคลอง
เล็ก ๆ และมีบา้ นไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นํ าท่านเดินทางสู่เมืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมือ ง
มรดกโลกด้า นมนุ ษ ยชาติข ององค์ก ารยูเ นสโก เป็ น เมือ ง
หลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรังเศส
่
เป็ นเมืองที่
เรียกได้ว่ามี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรังเศสและเยอรมั
่
น เนื่องจาก
ผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไป
มา สตราสบูร์กเป็ นเมือ งใหญ่มสี ถาปั ต ยกรรมสมัยโบราณเป็ นร่อ งรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมือ ง
ปั จจุบนั ได้ช่นื ชม นํ าท่านชมจัตุรสั เกลแบร์ จัตุรสั ที่มขี นาดที่ใหญ่ท่สี ุดซึ่งตัง้ อยู่บริเวณใจกลางของ
เมืองสตราสบูรก์ โดยภายในจัตุรสั ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ รูปปั ้นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผูท้ ม่ี บี ทบาทสําคัญ
ในเรื่องรสงครามการปฏิวตั ขิ องประเทศฝรังเศสนอกจากนี
่
้แล้วภายในจัตุรสั ยังเป็ นที่ ตงั ้ ของ นํ าท่าน
ถ่ายรูปมหาวิ หารแห่ งสตราสบูรก์ มหาวิหารประจําเมืองสตราสบูรก์ คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก
มีความสูงอยู่ท่ี 142 เมตร ซึง่ ถูกสร้างขึน้ ระหว่าง ปี 1176 ถึง 1439 ทีส่ ร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูงาม
ระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือว่าเป็ นอาคารโบสถ์ทส่ี งู ทีส่ ุดในประเทศฝรังเศส
่
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Hilton Strasbourg Hotel หรือระดับเดียวกัน
แองเกิ ลเบิ รก์ -ทิ ตลิ ส-ถา้ น้าแข็ง-ลูเซิ รน์ -สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้ าผาหิ น
(สวิ สฯ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งแองเกิ ล เบิ ร์ก เพื่อ นัง่ กระเช้า
หมุนแห่งแรกของโลก สู่ยอดเขาทิ ทลิ ส (TITLIS) แหล่ง
เล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ทีห่ มิ ะคลุมตลอดทัง้
ปี สูงถึง 10,000 ฟิ ต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้
หิมะจะไม่ละลายตลอดทัง้ ปี * นัง่ กระเช้ายักษ์ท่หี มุนได้
รอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ช่อื ว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึ่งเป็ น
อาคารใหญ่มที งั ้ หมด 4 ชัน้ ชัน้ แรกมีทางเดินออกไปเพื่อชมถา้ น้าแข็ง (ICE GROTTO) ซึง่ เป็ นถํ้าที่
เกิดจากฝีมอื มนุ ษย์ ภายในเป็ นผนังนํ้าแข็งพร้อมมีคําอธิยายเป็ นจุ ด ๆ ส่วนที่ชนั ้ 2 เป็ นภัตตาคาร
และชัน้ 3 เป็ นร้านขายของ เช่น ร้านขาย นาฬิกา ร้านขายของทีร่ ะลึก ส่วนชัน้ 4 ซึง่ เป็ นชัน้ บนสุด จะ
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เป็ นชัน้ ทีท่ ่านสามารถเดินยํ่าหิมะออกไปยังลานกว้างซึง่ เป็ นจุดชมวิวบนยอดเขา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นํ าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิ รน์ อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รบั สมญา
นามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้ าอย่าง
เทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่ าไม้ท่แี ทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับ
แซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม นําท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือ
สะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึง่ ข้ามแม่น้ํารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ทเ่ี ก่าแก่ ทีส่ ุดในโลก มีอายุหลาย
ร้อ ยปี เป็ นสัญ ลัก ษณ์แ ละประวัติศ าสตร์ของเมือ งลูเ ซิร์นเลยทีเ ดียว สะพานวิหารนี้เ ป็ นสะพานที่
แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้ อมแปดเหลีย่ มกลางนํ้า จัวแต่
่ ละช่องของสะพานจะ
มีภาพเขียนเรื่องราวประวัตคิ วามเป็ นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า
400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ีถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึน้ ใหม่เกือบ
หมด นําท่านชม รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้ าผาหิ น เป็ นอนุ สาวรียท์ ต่ี งั ้ อยู่ใจกลางเมือง ทีห่ วั ของสิงโต
จะมีโล่ ห์ ซึ่งมีก ากบาทสัญ ลัก ษณ์ ข องสวิส เซอร์แลนด์อ ยู่ อนุ ส าวรีย์รูป สิงโตแห่ง นี้อ อกแบบและ
แกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึน้ เพื่อเป็ น
เกีย รติแ ก่ ท หารสวิส ฯ ในด้า นความกล้า หาญ ซื่อ สัต ย์ จงรัก ภัก ดี ที่เ สีย ชีว ิต ในประเทศฝรังเศส
่
ระหว่างการต่อสูป้ ้ องกันพระราชวังในครัง้ ปฏิวตั ใิ หญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (11)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Ibis Styles Luzern City Hotel หรือระดับเดียวกัน
อิ นเทอลาเก้น – ซูริค
(สวิ สฯ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) นํ าท่านเดินทางสู่เมืองอิ นเทอลาเก้น เมืองตาก
อากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟรานลือชื่อ (ขึน้ อยู่กบั สภาพดินฟ้ าอากาศ) นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน
ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างทีห่ ลายคนยังไม่เคยได้สมั ผัส และยังเคยใช้เป็ นฉากถ่าย
ทําภาพยนตร์ไทยเรือ่ ง “วันนี้ทร่ี อคอย” อิสระท่านเดินชมเมืองหรือช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย ณ เมือง
แห่งนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเรียงรายอยู่ตลอดสองข้าง อาทิเช่น Bucherer, Tag Hauer, Patek
Phillips, Swatch เป็ นต้น หรือสินค้าของทีร่ ะลึกมากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
นําท่านเดินทางสู่เมือง ซูริค เป็ นเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน สวิตเซอร์แลนด์ เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางทางการค้าและ
วัฒนธรรมทีร่ จู้ กั กันทัวโลก
่
จากการสํารวจในปี 2006 และ ปี 2007 ซูรคิ ได้รบั การขนานนามว่าเป็ นเมือง
ทีม่ คี ุณภาพชีวติ ทีด่ ที ส่ี ุดในโลก ซูรคิ ถูกสร้างขึน้ โดยชาวโรมัน ในคริสตศตวรรษที่ 15 เมืองนี้อ ยู่เหนือนํ้า
ทะเลราว 400 เมตร และมีทะเลสาบซูรคิ อยู่ทางเหนือห่างออกไปราว 27 กิโลเมตร (17 ไมล์) เมืองซูรคิ
เป็ นเมืองเก่าที่ตงั ้ ขนาบข้างด้วยแม่น้ํ าลิมแมทที่ไหลมาจากทะเลสาบทางทิศ เหนือ ด้วยประชากรราว
336,000 ซูรคิ จึงเป็ นเมืองที่ใหญ่ท่สี ุดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังประกอบไปด้วยโบสถ์เก่าแก่ นํ้าพุ ถนน
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หิน อาคารต่างๆ ทีบ่ างแห่งก็มอี ายุมากกว่า 700 ปี บ้านเรือนและร้านค้าเล็กๆ มากมาย สมควรแก่เวลา
นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 82( บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK370
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

(ยูเออี-ไทย)

*******************************************************************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) มิถุนายน – สิงหาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับ
พักร่วมกับผู้ใหญ่
ผูใ้ หญ่
2 ท่านไม่มีเตียง
2 ท่าน มีเตียง
8-14 มิ ถนุ ายน 2560
49,900
49,900
47,900
8-14 สิ งหาคม 2560
52,900
52,900
50,900
อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
3.
ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คนื ค่าธรมมเนียมทุกกรณี)
4.
ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
5.
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
6.
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7.
ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิน่ (พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเทีย่ วตามรายการ
8.
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ
2.
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก

พัก
เดี่ยว

8,000
8,000
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4.
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
5.
คนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
6.
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่สี ูญ หาย สูญ เสียหรือ ได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารในการขอยื่ นวี ซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผู้เดิ นทางต้ องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย
1.
พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่า
จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
2.
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้ าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6
เดือน)
3.
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง, อัตรา
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เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไป
ยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจําหรือออมทรัพย์
ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนไม่ต่ํา
กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมลิ ําเนา **สถานฑูตไม่รบั พิ จารณาบัญชี กระแส
รายวัน**
กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจาก
เอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย
และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านัน้
กรณีทเ่ี ด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม
โดยทีบ่ ดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอ้ ํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิด และจํานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนีย มทีไ่ ด้ชําระไปแล้ว และหากต้องการ
ขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทาง
บริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ
จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ น
นามของบริษทั
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน้ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่ านต้ องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มฉบับละ 500 บาท **

