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เมืองคานส์ เมืองที่มีอากาศดี และวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
เมือง มาร์เซย์ เมืองท่าที่ใหญ่เป็ นอั นกับที่สองของประเทศฝรั่งเศส
เมือง เอ๊ กซ์ซองโปรวองซ์ อดีตเป็ นเมืองหลวงของแคว้นโปร์วองซ์
เมืองเอวีญยง เมืองประวัติศาสตร์และเป็ นมรดกโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้าโรน
กลาเซียร์ เป็ นยอดเขาในสวิสเซอร์แลนด์ สูงกว่าระดับน้าทะเล 3000 เมตร
เมืองเจนีวา ชม น้าพุ เจดโดกลางทะเลสาบ ที่สงู และมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ ในโลก
แวะชมและถ่ายภาพกับ นาฬกิ าดอกไม้ที่สวนอั งกฤษ ริมทะเลสาบเจนีวา

กำหนดกำรเดิ นทำง
เมษำยน – กรกฎำคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
22.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนำมบิ นสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4
ประตู 9 แถว Tสำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ (EK)เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
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ดูไบ – นี ซ – จัตรุ สั เมสซิ น่ำ
(ยูเออี-ฝรังเศส)
่
ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่
EK371(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ เมืองนี ช ประเทศฝรังเศส
่
โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK077 (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นเมืองนี ช ประเทศฝรังเศส
่
หลังผ่าน
พิธ ีต รวจคนเข้า เมือ งและสัม ภาระแล้ว จากนั น้ น าเข้า สู่
เมืองนี ซ เป็ นเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของฝรังเศส
่
ริมชายฝั ง่
ทะเลเมดิเ ตอร์เ รเนี ย น ซึ่ง ถือ เป็ นเมือ งเก่ า แก่ และมีส
ถาปั ตยธรรมแบบเจนัวส์ทส่ี วยงาม นาท่านเทีย่ วชม ย่านเมืองเก่านีซ ชมทัศนียภาพของอาคารสไตล์
อิตาลี สัมผัสถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบทีร่ ายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านบูทคี
นาท่านถ่ายรูปกับ จัตรุ สั เมสซิ น่ำ จัตุรสั ทีต่ งั ้ อยูใ่ จกลางพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ ประกอบด้วย น้ าพุทส่ี วยงาม
และอาคารสถาปั ตยกรรมทรงคลาสสิกที่ตงั ้ โดยรอบ ซึ่งนิยมทาสีสนั ตามแบบอาคารสถาปั ตยกรรม
ของฝรังเศสทางตอนใต้
่
ถ่ายภาพถนนริมหาดคนเดินที่ชาวอังกฤษนิย มเดินเล่นมาแต่อดีตจึงได้รบั
ขนานนามถนนนี้ว่า Promanade de Anglais (ถนนคนเดินอังกฤษนิยมเดินเล่น)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ MERCURE ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS หรือระดับเดียวกัน
เมืองคำนส์ – มำร์เซย์ – โบสถ์นอเทรอดำม เดอลำกำร์ด
(ฝรังเศส)
่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (2)...หลังจากนัน้ นาท่านสู่เ มือ ง เมืองคำนส์
(Cannes) พาท่านเทีย่ วชมเมืองคานส์ เมืองทีม่ อี ากาศดี และวิวทิวทัศน์อนั สวยงาม ราชวงศ์องั กฤษ,
รัสเซีย และชนชัน้ สูงตลอดจนเศรษฐีน้ ามันอเมริกนั นิยมกันมาพักผ่อน ณ เมืองนี้ ชมสถานที่จดั งาน
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติซง่ึ มีขน้ึ ตัง้ แต่ช่วงปลายทศวรรษ 1940 จนกลายเป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงใน
ปั จจุบนั แล้วนาทุกท่านชม ครัวแซท (The Croisette) เส้นทางเดินชมทัศนียภาพริมโค้งอ่าวที่ติด
อันดับโลก ด้วยความยาวกว่า 3 ก.ม. ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมวิวต้นปาล์ม หาดทรายสี
ทองอร่าม และอาคารสถาปั ตยกรรมในยุคโคโลเนียลอันทรงเสน่ห์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเดินทางสู่ เมือง มำร์เซย์ (Marseille) เมืองท่าทีใ่ หญ่เป็ น
อันกับที่สองของประเทศฝรังเศส
่
ยิง่ กว่านัน้ เมืองนี้ยงั เป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติมากมาย ตัง้ อยู่รมิ หาดริเวียร่าที่สวยงาม
ซึง่ ได้ช่อื ว่า เป็ นประตูสู่เมติเตอร์เรเนียนของฝรังเศส
่
จากนัน้ นา
ท่านเทีย่ วชมเมืองท่ ำเก่ำ Old Port ให้ท่านได้ซมึ ซับกลิน่ อายของทะเลเมติเตอร์เรเนียนจากตัวเมือง
ท่านจะเห็น โบสถ์นอเทรอดำม เดอลำกำร์ด (Basilique Notre Dame La Garde) โบสถ์ทต่ี งั ้ อยู่
บนจุดสูงสุดของเมือง งดงามไปด้วยสถาปั ตยกรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ โดยมีรปู ของพระแม่มารีเป็ นองค์
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ประธาน ถือ เป็ น สถานที่ท่ีค นท้อ งถิ่นมักมาขอพรกับพระนางก่ อ นออกเดินเรือ และเมือ งเดิน เรือ
ปลอดภัยกลับมา ก็มกั จะนาเอาเครื่องแขวนมาเป็ นของแก้บน รวมทัง้ Cathedrale de la Maajor
Masrseille โบสถ์สวยและยิง่ ใหญ่อลังการในสไตล์โรมัน และ ไบแซนไทน์ ทีส่ ร้างขึน้ ในศตวรรตที่ 19
ภายใต้การปกครองของนโปเลียนที่ 3
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ NOVOTEL MARSEILLE EST หรือระดับเดียวกัน
เอ๊กซ์ซองโปรวองซ์ – มำโนสก์ – โรงงำน L’OCCITANE – อำวีญยอง
(ฝรังเศส)
่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)…หลังจากนัน้ นาท่านสู่เมือง เอ๊กซ์ซองโปรว
องซ์ (AIX EN PROVENCE) เพื่อ เที่ยวชมเมือ งที่อ ดีต เป็ นเมือ งหลวงของแคว้น โปร์ว องซ์ เป็ น
ศูนย์กลางอานาจและความเจริญของแคว้น และความเก่าแก่กว่า 600 ปี นาท่านชมวิหาร St Sauver
ท่านอาจจะแปลกใจว่าเมืองนี้ทาไมต้องมีคานาหน้ าว่าเอ็ก Aix เพราะมีท่มี าที่ควรทราบ คาว่า Aix
เป็ นภาษาฝรังเศสมาจากค
่
าในภาษาลาตินยุคโรมันคือ อาควา Aqua แปลว่าน้ า ท่านจงสังเกตว่าเมือง
นี้เต็มไปด้วยน้ าพุมากมายนับไม่ถ้วน ก็คงเป็ นเพราะยุคที่โรมันยึดครองแถบนี้และเห็นว่าเมืองนี้เป็ น
แหล่งสมบูรณ์เต็มไปด้วยแหล่งน้ าจากใต้ดนิ และโดยเฉพาะคนโรมันไปทีใ่ ดสิง่ แรกทีท่ าการสารวจคือ
แหล่งน้าเป็ นสิง่ แรกทีต่ ้องการแม้ขนาดสร้างทางส่งน้ าทีต่ ้องผ่านข้ามยอดเขาก็ตามอย่างทีไ่ ด้เห็นจาก
การสร้าง Pont du Gard นันเอง
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมำโนสก์ (MANOSQUE) เพื่อ เข้ ำชมโรงงำน L’OCCITANE นาท่านชม
กรรมวิธแี ละเทคนิคการผลิต ผลิตภัณฑ์บารุงผิวชื่อดังของประเทศฝรังเศส
่ รวมถึงประวัตคิ วามเป็ นมา
ของแบรนด์น้ี จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองอำ
วีญยอง เมืองยุคกลางทีพ่ ระสันตะปาปาคลีเมนต์ท่ี 5 แห่งโรม อพยพหนีความวุ่นวายทางการเมืองมา
ตัง้ ศูนย์กลางทางศาสนาขึ้นในช่ว งศตวรรษที่ 14 ปั จจุบนั มีช่อื เสียงอย่างมากทางด้านศิลปะ และ
บันเทิง จุดสนใจทีน่ กั ท่องเทีย่ วส่วนใหญ่มาชมกันมาก คือ เมืองโบราณทีม่ กี าแพงล้อมรอบ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ NOVOTEL AVIGON NORD หรือระดับเดียวกัน
เอวีญยง - ลียง - สะพำนเบเนเซ่ – เจนี วำ
(ฝรังเศส-สวิ
่
สฯ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)....หลังจากนัน้ นาท่านเทีย่ วชม เมืองเอวีญยง
เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยประวัตศิ าสตร์และเป็ นมรดกโลก ตัง้ อยูร่ มิ แม่น้าโรนและเป็ นทีต่ งั ้ ของพระราชวังของ
พระสันตะปาปา เป็ นเมืองศูนย์กลางทางการค้าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญของแคว้น นอกจากนี้
ยังมีสะพานที่มชี ่อื เสียงคือ สะพำนเซนต์เบเนเซ่ เมืองนี้มสี ถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกรุงโรมที่2ของ
การเทีย่ วอิตาลี เป็ นเมืองทีล่ อ้ มรอบด้วยกาแพงและรูจ้ กั กันในชื่อ เมืองแห่งพระสันตะปาปาทีย่ งิ่ ใหญ่
อลังการ มีเทศกาลประจาปี ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวนับแสนให้เดินทางมาชมละคร การเต้นรา ภาพยนตร์
และการแสดงข้างถนนทุกปี จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองลียง
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นาท่านเทีย่ วชม เมืองลียง ผ่านชม เพลซ เดอ เตอรัว จัตุรสั ขนาดใหญ่ทต่ี งั ้ อยู่ในใจกลางเมืองลียง
โดยจัตุรสั นัน้ ได้รบั การออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี 1990 โดยศิลปิ น Daniel Buren Hotel de
Ville หรือ อาคารศำลำกลำงเมืองลียง City Hall โดยอาคารถูกสร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั
อาคารแห่งนี้ถอื ว่าเป็ นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดของเมืองลียงอีกด้วยอาคารศาลากลางจะเป็ น
ที่ตงั ้ ของ โรงละครโอเปร่ำ Opera house อีกหนึ่งอาคารประวัติศาสตร์ท่ตี งั ้ อยู่ตรงข้ามกับศาลา
กลาง โดยอาคารถูกสร้างขึน้ ใน ช่วงปี ค.ศ. 1826 ถูกสร้างขึน้ โดย Chenavard และ Pollet และต่อมา
ถู ก ออกแบบใหม่อ ย่า งสมบูร ณ์ โดย Jean Nouvel โดยอาคารถู กเปิ ดขึ้นมาใหม่ใ นปี 1993 ผ่ า น
ชม โบสถ์แซงนิ เช่ St Nizier church อีกหนึ่งคริสตจักรทีถ่ ูกสร้างขึน้ ในสไตล์โกธิคเป็ นโบสถ์ทม่ี คี วาม
โดดเด่นทางด้าน สถาปั ตยกรรม ปั จจุบนั เป้ นหนึ่งในอาคารที่ได้รบั การยกย่องให้เป็ นอนุ สาวรียท์ าง
ประวัตศิ าสตร์ทส่ี าคัญแห่งหนึ่งของเมืองเมืองลียง ผ่านชม มหำวิ หำรเซนต์จอห์น Cathedral of St.
John หรือ วิ หำรลียง Lyon Cathedral เป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิก โดยวิหารถูกสร้างขึน้ ในศตวรรษที่
12 บนซากปรัก หัก พังของโบสถ์เก่ าจากศตวรรษที่ 6 โดยสิง่ ที่โดดเด่นที่สุ ดของวิหารก้คงจะเป็ น
นาฬิก าดาราศาสตร์จ ากศตวรรษที่ 14 นัน่ เอง จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ เมือ งเจนี ว ำ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงและมีความสาคัญมากเป็ นอันดับต้นๆของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองนัน้ ตัง้ อยู่บริเวณทีท่ ะเลสาบเจนีวาไหลเข้ารวมกับแม่น้ าโรห์น (Rhone river)
โดยทะเลสาบเจนีวานัน้ ตัง้ อยูท่ างตะวันตกของประเทศ เป็ นแหล่งน้ าจืดทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสองของทวีป
ยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศฮังการี สาหรับ กรุงเจนีวา ได้รบั การยกย่องว่าเป็ น
เมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็ นทีต่ งั ้ ขององค์กรระหว่างชาติสาคัญๆ หลายองค์กร เช่น
สานักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจาทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การ
การค้าโลก (WTO) เป็ นต้น นอกจากนี้แล้วกรุงเจนีวายังเป็ นสถานทีจ่ ดั ตัง้ องค์การสันนิบาตชาติ ใน
ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ RAMADA ENCORE GENEVE หรือระดับเดียวกัน
กลำเซียร์ 3000 – น้ำพุเจดโด - นำฬิ กำดอกไม้
(สวิ สฯ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (11)...นาท่าน
เดิน ทางสู่ ก ลำเซี ย ร์ 3000 (Glacier 3000) เป็ นยอดเขาใน
สวิส เซอร์แ ลนด์ สูง กว่ า ระดับ น้ า ทะเล 3000 เมตร จาก Col di
Pillon เดินทางโดยกระเช้า 360 องศา ขึน้ สู่ยอดเขากลาเซียร์บน
ยอดเขาสามารถมองเห็นวิวยอดเขาสาคัญๆ ของสวิสเซอร์แลนด์
ได้แก่ จุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น และ มองบลองก์ ได้อย่างชัดเจน...ลานหิมะกลาเซียร์ 3000 เป็ นส่วน
หนึ่งของภูเขากูดสตาร์ด (Gstaad Mountain) ทีม่ เี ส้นทางสกียาว 250 กิโลเมตร และ เทือกเขาแอลป์
มีเส้นทางสกียาว 225 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
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ท่านเดินทางสู่ เมืองเจนี วำ นาท่านชม น้ ำพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น้ าพุท่ไี ด้รบั การ
ยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก และยังเป็ นหนึ่งในสถานทีส่ าคัญทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของกรุงเจนี
วา โดยสามารถมองเห็น ได้จ ากทุ ก จุ ด ในเมือ ง น้ า พุ เ จดโดเป็ น น้ า พุ ท่ีไ ด้ร ับ การยอมรับ ว่ า เป็ น
"สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน้าพุสามารถพุ่งได้สงู สุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น้ าพุถูกติดตัง้
ในปี 1886 นักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนและมีโอกาสล่องเรือมาในทะเลสาบ เจนีวามักไม่พลาดทีจ่ ะมาชม
น้ าพุดว้ ยเช่นกัน นาท่านแวะชมและถ่ายภาพกับ นำฬิ กำดอกไม้ทส่ี วนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริม
ทะเลสาบเจนีวา ซึง่ บ่งบอกถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนัน้ อิสระให้ท่านได้
เลือ กซื้อ สิน ค้า แบรนด์เ นม ซึ่ง มีร้า นค้า มากมายรายล้ อ มรอบสวนดอกไม้ไ ม่ ว่ า จะเป็ น LOUIS
VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือ จะเลือกชมนาฬิกายี่ห้อ ดังที่ผ ลิต ในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ทัง้ ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE,
LONGINES ซึง่ มีรา้ นจาหน่ายมากมายเช่นกัน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่
EK 84 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 372(บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

เมษำยน – กรกฎำคม 2561
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ2-11ปี
พักร่วมกับใหญ่
2ท่ำนมีเตียง
49,900
49,900

เด็กอำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่ำนไม่มีเตียง
47,900

พัก
เดี่ยว

18-24 เมษำยน
8,000
27 เมษำยน – 3 พฤษภำคม
6-12 มิ ถนุ ำยน
49,900
49,900
47,900
8,000
27 มิ ถนุ ำยน – 3 กรกฎำคม
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
2. ค่าทีพ่ กั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
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7. ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิน่ (พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเทีย่ วตามรายการ
8. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
2.
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆนอกรายการอาทิค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
4.
คนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร / วัน / คน)
5.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขกำรจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี(หลังจองภายใน3วัน)พร้อมสาเนาหนังสือ
เดินทาง
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณำจองล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 4 สัปดำห์ก่อนเดิ นทำง
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมำยเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่ำน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ผี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริการคิดคานวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย
ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั เดินทาง
5. ในกรณีท่ที ่ านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัว ร์ บริษัทสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
หรือบางส่วน
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญ หาย สูญ เสีย หรือ ได้ร บั บาดเจ็บ ที่น อกเหนือ ความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่ น ภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่างท่องเทีย่ วนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้ หมด ถือว่าท่านสละสิ ทธิ ์ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
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9. ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ได้ชาระให้กบั บริษทั ตัวแทน
แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการ
ทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
11. ท่านทีจ่ ะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยันการ
เดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั แล้วทัวร์นนั ้ ยกเลิก บริษทั ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผู้เดิ นทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะ
เคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด2นิ้ว(แบบหน้าใหญ่)จานวน 2ใบ(ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ มีอายุไม่เกิน6เดือน)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง,อัตราเงินเดือน
ในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาทีข่ อลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะ
กลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือนพร้อมวัตถุประสงค์
หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจาหรือออมทรัพย์ยอ้ นหลัง
6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้อน เมือ่ กลับสู่ภมู ลิ าเนา **สถานฑูตไม่รบั พิ จารณาบัญชี กระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสาร
ข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการ
กลับมาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านัน้
9. กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่
บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรือ่ งแสดงความจานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้
ณ ทีว่ ่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คาร้อง
ใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความ
ร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ป
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อานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนาม
ของบริษทั
13. การยื่นวีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ และชาระค่าวีซ่า 3,500 ถึง
สามารถ ดาเนินการขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่าได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน้ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่ านต้ องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มฉบับละ 500 บาท **

