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France Swiss Titlis 7D
แคว้นอั ลซาส สตราสบูร์ก กอลมาร์ ยอดเขาทิตลิส

.








มหานครปารีส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอั นดับ 1 ใน 10 ของโลก
ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีส
ล่องเรือบาโตมุช ชมสถาปัตยกรรมอั นคลาสสิคตลอดสองฝากฝ่ั งแม่น้า
La Vallee Village Outlet ที่ช้อปปิ้ งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังกว่า 70 ร้าน
นั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ยอดเขาทิทลิส ที่เล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์
สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สดุ ในโลก

กำหนดกำรเดิ นทำง
มีนำคม – พฤษภำคม 2562
วันแรก
กรุงเทพฯ – ดูไบ
(ไทย)
17.30 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนำมบิ นสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4
ประตู 9 แถว T สำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
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20.35 น.

ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่
EK373(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่สอง

ดูไบ – ปำรีส – หอไอเฟล – แกลลอเรียลำฟำแยตต์ – พีระมิ ดแก้วพิ พิธภัณฑ์ลูฟร์ – ร้ำนค้ ำ
ปลอดภำษี – ล่องเรือบำโตมูซ
(ยูเออี – ฝรังเศส)
่
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ เมืองปำรีส ประเทศฝรังเศส
่
โดยสำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงเมืองปำรีส ประเทศฝรังเศส
่
หลังผ่านพิธ ี
ตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว นาท่า นเดินทางสู่
มหำนครปำรีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส
่
เมืองทีม่ มี นต์เสน่ หอ์ นั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
โลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปั จจุบนั กรุง
ปารีส เป็ น หนึ่ง ในศูน ย์ก ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้า สมัยแห่ง หนึ่ง ของโลก ที่ท รงด้ว ย
อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาให้กรุงปารีสเป็ นหนึ่ง
ในเมืองทีส่ าคัญทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก นาถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์
ทีโ่ ดดเด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึง่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1889 นาท่านสู่
แกลลอเรียลำฟำแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส เปิ ดกิจการใน ค.ศ.1894 ในย่านโอเป
ร่าทีค่ นปารีสชอบเดินช้อปปิ้ งกันมากทีส่ ุด แถมมีรา้ นอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ทส่ี วยงาม
บนชัน้ 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้ม ีสนิ ค้าหลายหลากยีห่ ้อ
และมีสงิ่ ของทุกประเภทไว้ล่อตาล่อใจนักช้อปปิ้ ง มีแบรนด์ดงั ๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน เช่น
Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านถ่ายรูปด้านหน้ า พีระมิ ดแก้ วของพิ พิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทางศิลปะที่มชี ่อื เสียง
ทีส่ ุด เก่าแก่ท่สี ุดและใหญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั
เป็ นสถานที่ทจ่ี ดั แสดงและเก็บรักษาผลงาน ทางศิลปะทีท่ รงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก อิสระ
ท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชันราคาถู
่
กใน ร้ำนค้ำปลอดภำษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่องสาอาง
น้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋ า นาท่านล่องเรือบำโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตาม
แม่น้ าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคาร
ต่าง ๆ ตลอดสองฝากฝั ง่ แม่น้า เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ทน่ี ่าประทับใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Holiday Inn Paris Marne La Vallee Hotel หรือระดับเดียวกัน
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La Vallee Village Outlet – แรงส์ – มหำวิ หำรแรงส์
(ฝรังเศส)
่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (3)...นาท่า น
เดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้ งทีร่ วมร้านค้า
แบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ ง
ทีค่ รบครันด้วยสินค้าชัน้ นาต่างๆ 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 *****
นาท่านเดินทางสู่เมืองแรงส์ (Reims) เป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยู่ในแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นทีไ่ ด้รบั การ
ยกย่องว่าเป็ นถิน่ กาเนิดของแชมเปญ....นาท่านถ่ายรูปมหำวิ หำรแรงส์ (Reims Cathedral) มหาวิหาร
นอร์ทเทอดามที่ถูกใช้เพื่อเป็ นสถานที่สาหรับการทาพระราชพิธบี รมราชาภิเษกกษัตริยฝ์ รังเศส
่
โดย
มหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค และได้รบั เลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขน้ึ ทะเบียน
เป็ นมรดกโลกเมือ่ ปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดับกระจกสีทส่ี ร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึง
20 ประดับหน้าต่างกุหลาบทีไ่ ด้รบั การประดับด้วยกระจกสี มหาวิหารแห่งนี้ยงั เป็ นมหาวิหารทีป่ ระกอบ
พิธรี าชาภิเษกสวมมงกุฎการขึ้นเป็ นกษัตริยแ์ ห่ งฝรังเศสตั
่
ง้ แต่สมัยของพระเจ้าโคลวิสในปี ค.ศ. 496
และเหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ทีน่ ่ีกค็ อื การทีโ่ จนออฟอาร์คนากาลังของฝรังเศส
่ บุกเข้ายึดมหาวิหารคืน
จากอังกฤษในช่วงสงครามร้อยปี เพื่อประกอบพิธรี าชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 7 ในปี ค.ศ. 1429
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Novotel Reims Hotel หรือระดับเดียวกัน
สตรำสบูรก์ – จัตุรสั เกลแบร์ – มหำวิ หำรแห่ งสตรำสบูรก์ – กอลมำร์ – เมืองเก่ ำกอลมำร์
(ฝรังเศส)
่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) ...นาท่าน
เดินทางสู่เมืองสตรำสบูรก์ (Strasbourg) เมืองมรดกโลกด้าน
มนุ ษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส
(Alsace) แห่งฝรังเศส
่
เป็ นเมืองทีเ่ รียกได้ว่า มี 2 วัฒนธรรมคือ
ฝรังเศสและเยอรมั
่
น เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ
2 ประเทศ นี้ สลั บ กั น ไปมา สตราสบู ร์ กเป็ นเมื อ งใหญ่ มี
สถาปั ตยกรรมสมัยโบราณเป็ นร่องรอยประวัตศิ าสตร์ให้ชาวเมือง
ปั จจุบนั ได้ช่นื
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านชม จัตุรสั เกลแบร์ จัตุรสั ที่มขี นาดที่ใหญ่ทส่ี ุดซึง่ ตัง้ อยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูรก์
โดยภายในจัตุรสั ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ รูปปั ้นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผูท้ ม่ี บี ทบาทสาคัญในเรื่องสงคราม
การปฏิวตั ขิ องประเทศฝรังเศสนอกจากนี
่
้แล้วภายในจัตุรสั ยังเป็ นที่ตงั ้ ของ....นาท่านถ่ายรูป มหำ
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วิ หำรแห่งสตรำสบูรก์ มหาวิหารประจาเมืองสตราสบูรก์ คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มีความสูง
อยูท่ ่ี 142 เมตร ซึง่ ถูกสร้างขึน้ ระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ทีส่ ร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดด
เด่ น เห็นแต่ ไ กลและถือ ว่ า เป็ นอาคารโบสถ์ท่สี ูง ที่สุ ด ในประเทศฝรังเศส
่
ชม....เดิน ทางสู่ เมื อ ง
กอลมำร์ (COLMAR) เมืองศูนย์กลางการท่องเทีย่ วอันดับสองของแคว้นอัลซาซ (ALSACE) เป็ น
เมือ งที่ยงั คงความงดงามของสถาปั ต ยกรรมไว้ได้อ ย่างมาก นาท่านชมเขตเมื อ งเก่ ำกอลมำร์
(COLMAR OLD TOWN) เขตที่มสี ถาปั ตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตัง้ อยู่ ซึง่ บางหลังเป็ น
อาคารสไตล์เรอเนซองส์อนั งดงาม เป็ นย่านทีม่ ฉี ายาว่า เวนิสน้อย (LITTLE VENICE) ย่านทีไ่ ด้ช่อื
มาจากลักษณะของบ้านเรือนทีต่ งั ้ อยู่บนสองฝั ง่ คลอง ตัง้ อยู่ตดิ กับแม่น้ าโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก
ๆ และมีบา้ นไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Mercure Colmar Centre Unterlinden หรือระดับเดียวกัน
แองเกิ ลเบิ รก์ – ยอดเขำทิ ตลิ ส – ถำ้ น้ำแข็ง – ลูเซิ รน์
(ฝรังเศส
่
– สวิ สฯ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)...นาท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิ ลเบิ รก์ เพื่อนัง่
กระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ ยอดเขำทิ ตลิ ส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาค
กลาง ทีห่ มิ ะคลุมตลอดทัง้ ปี สูงถึง 10,000 ฟิ ต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้หมิ ะจะไม่ละลาย
ตลอดทัง้ ปี นัง่ กระเช้ายักษ์ท่หี มุนได้รอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ช่อื ว่า REVOLVING ROTAIR
จนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
หลังจำกนัน้ อิ สระให้ ทุกท่ ำนได้สนุกสนำนกับกิ จกรรมต่ ำงๆบนเยอดเขาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็ นการ
ชมถำ้ น้ำแข็ง ซึ่งเป็ นถ้าที่เกิดจากฝี มอื มนุ ษย์ ภายในเป็ นผนังน้ าแข็งพร้อมมีคาอธิยายเป็ นจุด ๆ
หรือสามารถเดินไปยัง TITLIS CLIFF WALK สะพานแขวนบนยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในยุโรป
รวมถึงการเลือกซื้อสินค้าที่ ร้ำนขำยของที่ ระลึก และ ลำนหิ มะ ซึ่งเป็ นชัน้ บนสุดซึ่งจะเป็ นชัน้ ที่
ท่านสามารถเดินย่าหิมะออกไปยังลานกว้างซึง่ เป็ นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรนาท่าน
เดินทางกลับลงจากยอดเขาสู่เมืองแองเกิลเบิรก์ และเดินทางต่อไปยัง เมืองลูเซิ รน์ อดีตหัวเมือง
โบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of
Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่น้อยสลับ
กับป่ าไม้ทแ่ี ทรกตัวอยูต่ ามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Ibis Styles Luzern City Hotel หรือระดับเดียวกัน
ลูเซิ รน์ – สะพำนไม้ช ำเปล – รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้ ำผำหิ น – เมืองซูก – สนำมบิ นซู ริค
(สวิ สฯ)
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วันที่เจ็ด
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18.40 น.
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)...นาท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพำนไม้ชำ
เปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึง่ ข้ามแม่น้ ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ทเ่ี ก่าแก่ ทีส่ ุดในโลก มี
อายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัตศิ าสตร์ของเมืองลูเซิรน์ เลยที เดียว สะพานวิหารนี้เป็ น
สะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้ อมแปดเหลี่ยมกลางน้ า จัวแต่
่ ละช่อง
ของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัตคิ วามเป็ นมาของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียน
เก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ีถูกไฟไหม้ เสียหายไปมาก ต้องบูรณะ
สร้างขึน้ ใหม่เกือบหมด นาท่านชมรูปแกะสลักสิ งโตบนหน้ ำผำหิ น เป็ นอนุ สาวรียท์ ต่ี งั ้ อยู่ใจกลาง
เมืองทีห่ วั ของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึง่ มีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุ สาวรียร์ ปู สิงโตแห่ง
นี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดย
สร้างขึ้นเพื่อ เป็ นเกียรติแก่ ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัต ย์ จงรักภักดี ที่เ สียชีวติ ใน
ประเทศฝรังเศส
่ ระหว่างการต่อสูป้ ้ องกันพระราชวังในครัง้ ปฏิวตั ใิ หญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็ นเขตปกครองทีม่ รี ายได้เฉลีย่ น้อยทีส่ ุดแต่ปัจจุบนั คือเมือง
ทีร่ วยทีส่ ุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมืองเก่าทีก่ ่ตงั ้ มาตัง้ แต่ศตวรรษที1่ 3 อาคารบ้านเรือน
ยัง คงสภาพดัง้ เดิม ไว้อ ย่า งสวยงามอีก ทัง้ ยังเป็ นเมือ งที่ม ี ว ิว ทะเลสาปที่ส วยที่สุ ดแห่ งหนึ่ งของ
ประเทศ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 86
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK372
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*******************************************************************************

(ยูเออี-ไทย)

หมายเหตุ : ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงตาม
ความเหมาะสมทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
มีนำคม – พฤษภำคม 2562
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ2-11ปี
เด็กอำยุ 2-11 ปี
พัก
พักร่วมกับผู้ใหญ่2 พักร่วมกับผู้ใหญ่ เดี่ยว
ท่ำนมีเตียง
2 ท่ำนไม่มีเตียง
19-25 มีนำคม
49,900
49,900
47,900
8,000
26 มีนำคม – 1 พฤษภำคม
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59,900
52,900

59,900
52,900

57,900
50,900

8,000
8,000

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
2. ค่าทีพ่ กั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ี
ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนัน้ ๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ
ฯลฯ)
3. ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
8. หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ ว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่ำทิ ป)
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
2.
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆนอกรายการอาทิค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,ค่าเครือ่ งดื่มในห้องพักพนักงานยกกระเป๋ า
4.
คนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
5.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงื่อนไขกำรจอง
1. สาหรับการจอง กรุณำชำระเงิ นมัดจำท่ ำนละ 20,000 บำท พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน
2 วัน)
2. ชาระยอดส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยูต่ ่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง
ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1. สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด

EUR EK011(EK)MAR-MAY

4.
5.
6.
7.

7

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
กรณีวซี ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทั จะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่าวี
ซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า ค่ามัดจาตั ๋วเครือ่ งบินหรือค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เป็ นต้น

หมำยเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่ำน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริการคิดคานวนจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศ
ภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั เดินทาง
5. ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
หรือบางส่วน
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่สี ูญ หาย สูญ เสียหรือ ได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่า งท่อ งเที่ยวนี้ห ากท่ านไม่ใ ช้บริก ารใดๆ ไม่ว่ า จะบางส่ ว นหรือ ทัง้ หมด ถือ ว่ าท่ า นสละสิท ธิ ์ ไม่
สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการทีท่ ่านชาระกับทางบริษทั เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ได้ชาระให้กบั บริษทั ตัวแทน
แต่ ล ะแห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเ หตุอ ันใดที่ทาให้ท่ านไม่ได้ท่อ งเที่ยวพร้อมคณะตาม
รายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
11. ท่านที่จะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยัน
การเดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นัน้ ยกเลิก บริษัทไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้
12. สาหรับทีน่ งั ่ LONG LEG หรือทีน่ งบริ
ั ่ เวณทางออกฉุ กเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีส่ ายการ
บินกาหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้อย่าง
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รวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอานาจในการให้ทน่ี งั ่ LONG LEG ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
13. โรงแรมทีพ่ กั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็ นภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศเย็น และห้องพัก 3
ท่าน(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละ
โรงแรม
เอกสารในการขอยื่ นวี ซ่าประเทศเชงเก้ นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันท าการ ผู้เดิ นทางต้ อ งมาสแกน
ลายนิ้ วมื อ ณ สถานทู ต ตามวัน และเวลาที่ นั ด หมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ น วี ซ่ า อาจจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้ าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า
1.
พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่า
จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
2.
รูปถ่ายสีขนาด2นิ้ ว(แบบหน้ าใหญ่)จานวน2ใบ(ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน6เดือน)
3.
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไป
ยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5.
กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
6.
รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจาหรือออมทรัพย์
ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ า
กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมลิ าเนา **สถานฑูตไม่รบั พิ จารณาบัญชี กระแส
รายวัน**
7.
กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจาก
เอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย
และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8.
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านัน้
9.
กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม
โดยทีบ่ ดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการ
ขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทาง
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บริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ
จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ น
นามของบริษทั
13. การยื่นวีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินการ
ขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่าได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน้ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่ านต้ องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (สำคัญมำก)
**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้
ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง คาถามเป็ นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย แต่กรุณาตอบคาถามเป็ น
ภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านัน้ ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทางภาษาไทย]……………………………………………………………................................
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………….…………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………..
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………….………………………………………………………………...
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด………………………สถานทีเ่ กิด(จังหวัด/ประเทศ)………………….……………………
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ………………………………………
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้ ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์(มือถือ)…………………………..……..…………E-mail…………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ อี านาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์………………………………………………………………….......................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................
ทีอ่ ยูท่ ท่ี างานหรือสถานศึกษา..............................................................................................................................
.............................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ......................................................................................................................................................
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โทรศัพท์ทท่ี างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อ่นื .....................................จานวน................ ..................
แหล่งทีม่ า......................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม้าย
หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา.............................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา............................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส..........................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส...................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส................................................สัญชาติของคูส่ มรส..........................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทผ่ี ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ .............................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)..............................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)......................................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู้ ่นื ออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล.............................................................
ทีอ่ ยู…
่ ………………………….…………………………………
*******************************************************************************
หมำยเหตุ : กำรอนุมตั ิ วีซ่ำเป็ นดุลพิ นิจของทำงสถำนทูต ทำงบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ

ทั้งสิ้นทั้งนีบ้ ริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้เู ดินทางเท่ านั้น

