
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ–ดไูบ                 (ไทย) 

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

T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 373  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

ฝรัง่เศส สวิตเซอรแ์ลนด ์ทิตลิส 7 วนั 

ปารีส หอไอเฟล ประตูชยั ถนนชองเชลิเซ ่ลอ่งบาโตมูช แกลลอเรีย ลาฟาแยตต ์

แรงส ์มหาวิหารแหง่เมืองแรงส ์แองเกิลเบิรก์ ยอดเขาทิตลิส อินเทอลาเกน้  

ลูเซิรน์ สะพานไมช้าเปล รูปแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน ซูริค 

แควน้อลัซาส สตราสบรูก์ กอลมาร ์



 

  

 

วนัท่ีสอง ดไูบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตชูยั-แกลลอเรียลาฟาแยตต-์ถ่ายรปูหนา้พิพิธภณัฑล์ูฟร-์รา้นคา้

ปลอดภาษีล่องเรือบาโตมซู                                  (ยูเออี-ฝรัง่เศส) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

04.05 น. เดินทางสู ่เมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 71  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

09.25 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

สมัภาระแลว้ น าทา่นเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศ

ฝรั่ งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่ห์อนัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก       ท่ี

นักทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากที่ สุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล ้าสมัยแห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของ

การเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีส

เป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัที่ สุดแห่งหน่ึงของโลก น าถา่ยรูปเป็นท่ีระลึกกบัหอไอ

เฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท่ี์โดดเดน่ สูงตระหงา่นคูน่ครปารีสดว้ยความสูงถึง 

1,051 ฟตุ ซ่ึงสรา้งข้ึนในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตุัรัสทรอคคาเดโร่ น าทา่นถา่ยรูป

ประตูชยั ชมทิวทศัน์ของรา้นคา้บูติคชัน้น าระดบัโลก ท่ีตัง้เรียงรายอยูบ่นถนน

ชองเชลิเช ตน้แบบถนนราชด าเนิน อิสระทา่นเดินเลน่ชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้น าซ่ึงมีเรียงรายอยูต่ลอดสองฝากฝั่งของถนน น าทา่น

สูแ่กลลอเรียลาฟาแยตต ์หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัของกรุงปารีส เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในยา่นโอเปร่าท่ีคนปารีสชอบเดินช ้

อปป้ิงกนัมากท่ีสุด มีแฟชั่นโชวใ์หช้มฟรีทุกๆสปัดาห์ แถมมีรา้นอาหารแบบบริการตนเองกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงามบนชัน้6 ซ่ึง

สามารถมองเห็นตึกโอเปร่าไดอ้ยา่งชดัเจน หา้งสรรพสินคา้น้ีมีสินคา้หลายหลากย่ีหอ้ และมีส่ิงของทุกประเภทไวล้อ่ตาลอ่ใจ

นักชอ้ปป้ิง แบรนดด์งัๆ ใหเ้ลือกสรรไดอ้ยา่งครบครัน เชน่ Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นตน้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถา่ยรูปหนา้ พิพิธภณัฑลู์ฟร์ พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เกา่แก่

ท่ีสุด และใหญท่ี่สุดแห่งหน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตป่ัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บ

รักษาผลงาน ทางศิลปะท่ีทรงคุณคา่ระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ราคาถูกใน รา้นคา้ปลอด

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

Mouches River Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนท่ีไหลผา่นใจ

กลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนั

คลาสสิคของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝั่งแมน่ ้า เป็นอีกหน่ึง

ประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ โดยเรือจะลอ่งผา่นมหาวิหารนอ

เตรอดามแหง่ปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา่ 800ปี 

เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิกท่ีงามเลิศ โดดเดน่

ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหล่ียมและ ยอดปลายแหลมบนหลงัคา

วิหารสูงจากระดบัพ้ืนดินถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ีประกอบ

พิธีอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 กบัพระนางมารี 

องัตวัเนตต ์และยงัเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศูนยข์องประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย  



 

  

 

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

ระดบัเดียวกนั 

 

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

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่น

เดินทางสู ่La Vallee Village Outlet แหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีรวม

ร้านคา้แบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผสั

ประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ท่ีครบครันดว้ยสินคา้ชัน้น 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) เป็นเมืองท่ีตัง้อยูใ่นแควน้ช็องปาญ-อาร์แดน แควน้ท่ีไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นถ่ินก าเนิดของแชม

เปญ  น าทา่นถา่ยรูปมหาวิหารแรงส ์(Reims Cathedral) มหาวิหารนอร์ทเทอดามท่ีถูกใชเ้พ่ือเป็นสถานท่ีส าหรับการ

ท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริยฝ์รั่งเศส โดยมหาวิหารถูกตกแตง่ดว้ยประติมากรรมแบบโกธิค และไดร้ับเลือกโดย

องคก์ารยูเนสโก ใหข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหนา้ตา่งประดบักระจกสีท่ีสรา้งระหวา่ง

คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถึง 20 ประดบัหนา้ตา่งกุหลาบท่ีไดร้ับการประดบัดว้ยกระจกสี มหาวิหารแหง่น้ียงัเป็นมหาวิหารท่ี

ประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎการข้ึนเป็นกษัตริยแ์ห่งฝรั่งเศสตัง้แตส่มยัของพระเจา้โคลวิสในปี ค.ศ. 496 และ

เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนท่ีน่ีก็คือการท่ีโจนออฟอาร์คน าก าลงัของฝรั่งเศส บุกเขา้ยึดมหาวิหารคืนจากองักฤษในชว่ง

สงครามรอ้ยปีเพ่ือประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจา้ชาร์ลสท่ี์ 7 ในปีค.ศ. 1429   

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Novotel Reims Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

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

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสูเ่มืองสตราสบรูก์ (Strasbourg) เมืองมรดกโลกดา้น

มนุษยชาติขององคก์ารยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่งแควน้อลัซาส (Alsace) แห่ง

ฝรั่งเศส เป็นเมืองท่ีเรียกไดว้า่ มี 2 วฒันธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมนั เน่ืองจาก

ผลดักนัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลบักนัไปมา สตราสบูร์กเป็น

เมืองใหญมี่สถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นร่องรอยประวติัศาสตร์ใหช้าวเมือง

ปัจจุบนัไดช่ื้น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชม จตัุรสัเกลแบร ์จตุัรัสท่ีมี

ขนาดที่ ใหญท่ี่สุดซ่ึงตัง้อยูบ่ริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจตุัรัสยงั

เป็นท่ีตัง้ของ รูปปั้นช็อง แบ๊บติสต ์เกลแบร์ ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในเร่ืองสงคราม

การปฏิวติัของประเทศฝรั่งเศสนอกจากน้ีแลว้ภายในจตุัรัสยงัเป็นท่ีตัง้ของ น าทา่นถา่ยรูปมหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ 

มหาวิหารประจ าเมืองสตราสบูร์ก คริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิก มีความสูงอยูท่ี่ 142 เมตร ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนระหวา่งปี 

1176 ถึง 1439 ท่ีสร้างดว้ยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเดน่เห็นแตไ่กลและถือวา่เป็นอาคารโบสถท่ี์สูงท่ีสุดใน



 

  

 

ประเทศฝรั่งเศส ชม  เดินทางสู่เมืองกอลมาร ์(COLMAR) เมืองศูนยก์ลางการทอ่งเท่ียวอนัดบัสองของแควน้อลัซาซ 

(ALSACE) เป็นเมืองท่ีย ังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ย่างมาก น าท่านชมเขต เมืองเก่ากอลมาร ์

(COLMAR OLD TOWN) เขตท่ีมีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษท่ี 16-17 ตัง้อยู ่ซ่ึงบางหลงัเป็นอาคารสไตลเ์รอเน

ซองสอ์นังดงาม เป็นยา่นท่ีมีฉายาวา่ “เวนิสนอ้ย” (LITTLE VENICE) ยา่นท่ีไดช่ื้อมาจากลกัษณะของบา้นเรือนท่ีตัง้อยู ่

บนสองฝั่งคลอง ตัง้อยูติ่ดกบัแมน่ ้าโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบา้นไมแ้บบเกา่แกส่ไตลเ์ยอรมนักอธิคและ

เรอเนซองส ์ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hilton Strasbourg Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

 

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

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิรก์ เพ่ือนั่งกระเชา้หมุนแหง่แรก

ของโลก สู่ยอดเขาทิทลิส (TITLIS) แหลง่เลน่สกีของสวิตเซอร์แลนดภ์าคกลาง ท่ีหิมะคลุมตลอดทัง้ปีสูงถึง 10,000 

ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหง่น้ีหิมะจะไมล่ะลายตลอดทัง้ปี * นั่งกระเชา้ยกัษ์ท่ีหมุนไดร้อบทิศเคร่ืองแรกของ

โลกที่ ช่ือวา่ REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซ่ึงเป็นอาคารใหญมี่ทัง้หมด 4 ชัน้ ช ัน้แรกมีทางเดิน

ออกไปเพ่ือชมถ ้าน ้าแข็ง (ICE GROTTO) ซ่ึงเป็นถ า้ที่ เกิดจากฝีมือมนุษย ์ภายในเป็นผนังน ้าแข็งพรอ้มมีค าอธิยายเป็น

จุด ๆ สว่นท่ีช ัน้ 2 เป็นภตัตาคาร และชัน้ 3 เป็นรา้นขายของ เชน่ รา้นขาย นาฬิกา รา้นขายของท่ีระลึก สว่นชัน้ 4 

ซ่ึงเป็นชัน้บนสุด จะเป็นชัน้ท่ีทา่นสามารถเดินย ่าหิมะออกไปยงัลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางสู่เมืองลู

เซิรน์ อดีตหวัเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด ์ เป็นดินแดนท่ี

ไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of 

Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่าง

เทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรก

ตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา สลบัแซมดว้ย  ดงดอกไมป่้า

และทุ ่งหญา้อันเขียวชอุ ่ม น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ 

สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึง

ขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท่ี้เกา่แก่ ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลู

เซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า 

จั่วแตล่ะชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แก่

อายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งข้ึนใหมเ่กื อบหมด น า

ทา่นชมรูปแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตัง้อยูใ่จกลางเมืองท่ีหัวของสิงโตจะมีโลห่ ์ซ่ึงมีกากบาท

สญัลกัษณข์องสวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแหง่น้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกั

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

จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Ibis Styles Luzern City Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

 

 



 

  

 

วนัท่ีหก อินเทอลาเกน้-ซริูค          (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสูเ่มืองอินเทอลาเกน้ เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้ม

ทะเลสาบ 2 แหง่กลางเมืองทา่มกลาง เทือกเขานอ้ยใหญ ่โดยเฉพาะอยา่งย่ิงทา่นจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟรานลือช่ือ (ข้ึนอยู่

กบัสภาพดินฟ้าอากาศ) นาฬิกาดอกไม ้สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อยา่งท่ีหลายคนยงัไมเ่คย

ไดส้มัผสั และยงัเคยใชเ้ป็นฉากถา่ยท าภาพยนตร์ไทยเร่ือง “วนัน้ีท่ีรอคอย” อิสระทา่นเดินชมเมืองหรือชอ้ปป้ิงสินคา้ตาม

อธัยาศยั ณ เมืองแห่งน้ีทา่นจะพบกบัรา้นคา้เรียงรายอยูต่ลอดสองขา้ง อาทิเชน่ Bucherer, Tag Hauer, Patek 

Phillips, Swatch เป็นตน้ หรือสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  น าทา่นเดินทางสู่เมืองซูริค เป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุดใน สวิตเซอร์แลนด ์เมืองน้ี

เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และวฒันธรรมท่ีรูจ้กักนัท ั่วโลก จากการส ารวจในปี 2006 และ ปี 2007 ซูริค ไดร้ับการ 

ขนานนามวา่เป็นเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดในโลก ซูริค ถูกสรา้งข้ึนโดยชาวโรมนั ในคริสตศตวรรษท่ี 15 เมืองน้ี       

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

เป็นเมืองเกา่ท่ีต ัง้ขนาบขา้งดว้ยแมน่ ้าลิมแมทท่ีไหลมาจากทะเลสาบทางทิศเหนือ ดว้ยประชากรราว 336,000 ซูริคจึง

เป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุดในสวิตเซอร์แลนด ์และยงัประกอบไปดว้ยโบสถเ์กา่แก ่น ้าพุ ถนนหิน อาคารตา่งๆ ท่ีบางแหง่ก็มี

อายุมากกวา่ 700 ปี บา้นเรือนและรา้นคา้เล็กๆ มากมาย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

22.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 86  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัท่ีเจ็ด  ดไูบ-กรุงเทพฯ                               (ยูเออี-ไทย) 

06.25 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

 

อตัราค่าบริการ  

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

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ   8,000 บาท 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

กรกฎาคม 2561 25-31 ก.ค. 2561 52,900 

สิงหาคม 2561 9-15 ส.ค. 2561 52,900 



 

  

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์

 คา่ที่ พกั โรงแรมระดบั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรมมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่บริการหวัหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถ่ิน(พูดภาษาองักฤษ) ใหบ้ริการทอ่งเท่ียวตามรายการ 

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

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

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

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 24 ชั่วโมง) พรอ้มส าเนาหนังสือ

เดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
 

 

 



 

  

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

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

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

              เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน

ลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการย่ืนวีซ่าอาจจะมีการ

เปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ี) 

1. พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่

ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหนา้ใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน) รูป

ถา่ย ตอ้งเห็นใบหู และ เปิดหนา้ผาก ใหเ้ห็นค้ิว ชดัเจนเทา่นั้น หา้มใสค่อนแทคเลนส(์สายตา) และเคร่ืองประดบัทุกชนิด

ในรูปถา่ย 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)   

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมา

ท างานตามปกติหลงัครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือ

ใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

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

บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมี

จ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และ

สามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา **สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั**  



 

  

 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 

แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของ

ทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นั้น  

9. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา , 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การ

อ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอ้ง,สถานที่ เกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 

13. การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืน

วีซา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

    หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 


