
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ                                           (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

ประต ู9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง ดไูบ - นีซ - จตัุรสัเมสซิน่า            (ยูเออี-ฝรัง่เศส) 

01.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี 

EK371(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

05.00 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 



09.25 น. เดินทางสู ่เมืองนีช ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK077 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

14.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองนีช ประเทศฝรัง่เศส หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ จากนั้น

น าเขา้สู่ เมืองนีซ เป็นเมืองใหญท่างตอนใตข้องฝรั่งเศส ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซ่ึงถือเป็นเมือง

เกา่แก ่และมีสถาปัตยธรรมแบบเจนัวสท่ี์สวยงาม น าทา่นเท่ียวชม ยา่นเมืองเกา่นีซ ชมทศันียภาพของอาคาร

สไตลอิ์ตาลี สมัผสัถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบท่ีรายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ และรา้นบูทีค 

น าทา่นถา่ยรูปกบั จตัุรสัเมสซิน่า จตุัรัสท่ีตัง้อยูใ่จกลางพ้ืนท่ี

ขนาด ใหญ่ ประกอบด ้วย  น ้ า พุ ท่ี ส วยง ามและอาคาร

สถาปัตยกรรมทรงคลาสสิกท่ีตัง้โดยรอบ ซ่ึงนิยมทาสีสนัตาม

แบบอาคารสถาปัตยกรรมของฝรั่ งเศสทางตอนใต  ้ถา่ยภาพ

ถนนริมหาดคนเดินท่ีชาวองักฤษนิยมเดินเลน่มาแตอ่ดีตจึงไดร้ับ

ขนานนามถนนน้ีวา่ Promanade de Anglais (ถนนคนเดิน

องักฤษนิยมเดินเลน่) 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั  ณ MERCURE ANTIBES SOPHIA 

ANTIPOLIS หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม เมืองคานส ์– มารเ์ซย ์- โบสถน์อเทรอดาม เดอลาการด์                                   (ฝรัง่เศส) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้น น าทา่นสูเ่มือง เมืองคานส ์(Cannes) พาทา่น

เท่ียวชมเมืองคานส์ เมืองท่ีมีอากาศดี และวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม ราชวงศอ์งักฤษ, รัสเซีย และชนชัน้สูง

ตลอดจนเศรษฐีน ้ามนัอเมริกนันิยมกนัมาพกัผอ่น ณ เมืองน้ี ชมสถานท่ีจดังานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

ซ่ึงมีข้ึนตัง้แตช่ว่งปลายทศวรรษ 1940 จนกลายเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบนั แลว้น าทุกทา่นชม ครวัแซท 

(The Croisette) เสน้ทางเดินชมทศันียภาพริมโคง้อา่วท่ีติดอนัดบัโลก ดว้ยความยาวกวา่ 3 ก.ม. ใหท้า่นได ้

เพลิดเพลินกบัการเดินชมวิวตน้ปาลม์ หาดทรายสีทองอร่าม และอาคารสถาปัตยกรรมในยุคโคโลเนียลอนัทรง

เสน่ห ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน า

ทา่นเดินทางสู่ เมือง มารเ์ซย ์(Marseille) เมืองทา่ท่ีใหญ่

เป็นอนักบัท่ีสองของประเทศฝรั่งเศส ย่ิงกวา่นั้นเมืองน้ียงั

เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติมากมาย ตัง้อยูริ่มหาดริเวีย

ร่าท่ีสวยงาม ซ่ึงไดช่ื้อวา่ เป็นประตูสู่เมติเตอร์เรเนียนของ

ฝรั่งเศส จากนั้นน าทา่นเท่ียวชมเมืองท่าเก่า Old Port ให ้

ทา่นไดซึ้มซบักล่ินอายของทะเลเมติเตอร์เรเนียนจากตวั

เมืองทา่นจะเห็น โบสถน์อเทรอดาม เดอลาการด์ (Basilique Notre Dame La Garde) โบสถท่ี์ตัง้อยูบ่น

จุดสูงสุดของเมือง งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ ์โดยมีรูปของพระแมม่ารีเป็นองคป์ระธาน ถือ

เป็นสถานท่ีท่ีคนทอ้งถ่ินมกัมาขอพรกบัพระนางกอ่นออกเดินเรือ และเมืองเดินเรือปลอดภัยกลบัมา ก็มกัจะ

น าเอาเคร่ืองแขวนมาเป็นของแกบ้น รวมทัง้ Cathedrale de la Maajor Masrseille โบสถส์วยและย่ิงใหญ่

อลงัการในสไตลโ์รมนั และ ไบแซนไทน์ ท่ีสรา้งข้ึนในศตวรรตท่ี 19 ภายใตก้ารปกครองของนโปเลียนท่ี 3 



ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สู่ ท่ีพกั ณ NOVOTEL MARSEILLE EST หรือ

ระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี เอก๊ซซ์องโปรวองซ ์– มาโนสก ์- โรงงาน L’OCCITANE - อาวีญยอง              (ฝรัง่เศส) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นน าทา่นสูเ่มือง เอก๊ซซ์องโปรวองซ ์(AIX EN 

PROVENCE) เพ่ือเท่ียวชมเมืองท่ีอดีตเป็นเมืองหลวงของแควน้โปร์วองซ ์เป็นศูนยก์ลางอ านาจและความ

เจริญของแควน้ และความเกา่แกก่วา่ 600 ปี น าทา่นชมวิหาร St Sauver ทา่นอาจจะแปลกใจวา่เมืองน้ีท าไม

ตอ้งมีค าน าหนา้วา่เอ็ก Aix เพราะมีท่ีมาท่ีควรทราบ ค าวา่ Aix เป็นภาษาฝรั่งเศสมาจากค าในภาษาลาตินยุค

โรมนัคือ อาควา Aqua แปลวา่น ้า ทา่นจงสงัเกตวา่เมืองน้ีเต็มไปดว้ยน ้าพุมากมายนับไมถ่ว้น ก็คงเป็นเพราะ

ยุคท่ีโรมนัยึดครองแถบน้ีและเห็นวา่เมืองน้ีเป็นแหลง่สมบูรณเ์ต็มไปดว้ยแหลง่น ้าจากใตดิ้น และโดยเฉพาะคน

โรมนัไปท่ีใดส่ิงแรกท่ีท าการส ารวจคือแหลง่น ้าเป็นส่ิงแรกท่ีตอ้งการแมข้นาดสรา้งทางสง่น ้าที่ ตอ้งผา่นขา้มยอด

เขาก็ตามอยา่งท่ีไดเ้ห็นจากการสรา้ง Pont du Gard นั่นเอง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองมาโนสก ์(MANOSQUE) เพ่ือ

เขา้ชมโรงงาน L’OCCITANE น าทา่นชมกรรมวิธีและเทคนิคการผลิต ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวช่ือดงัของประเทศ

ฝรั่งเศส รวมถึงประวติัความเป็นมาของแบรนดน้ี์ จากนั้นอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั จากนั้น

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองอาวีญยอง เมืองยุคกลางท่ีพระสนัตะปาปาคลีเมนตท่ี์ 5 แห่งโรม อพยพหนีความ

วุน่วายทางการเมืองมาตัง้ศูนยก์ลางทางศาสนาข้ึนในชว่งศตวรรษท่ี 14 ปัจจุบนัมีช่ือเสียงอยา่งมากทางดา้น

ศิลปะ และบนัเทิง จุดสนใจท่ีนักทอ่งเท่ียวสว่นใหญม่าชมกนัมาก คือ เมืองโบราณท่ีมีก าแพงลอ้มรอบ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั ณ NOVOTEL AVIGON NORD หรือ

ระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ เอวีญยง - ลียง - สะพานเบเนเซ่ – เจนีวา              (ฝรัง่เศส-สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นน าทา่นเท่ียวชม เมืองเอวีญยง เมืองท่ีเต็มไป

ดว้ยประวติัศาสตร์และเป็นมรดกโลก ตัง้อยูริ่มแมน่ ้าโรนและเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัของพระสนัตะปาปา เป็น

เมืองศูนยก์ลางทางการคา้ศาสนา ศิลปวฒันธรรมท่ีส าคญัของแควน้ นอกจากน้ียงัมีสะพานท่ีมีช่ือเสียงคือ 

สะพานเซนตเ์บเนเซ่ เมืองน้ีมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวเหมือนกรุงโรมท่ี2ของการเท่ียวอิตาลี เป็นเมืองท่ีลอ้มรอบ

ดว้ยก าแพงและรูจ้กักนัในช่ือ เมืองแหง่พระสนัตะปาปาท่ีย่ิงใหญอ่ลงัการ มีเทศกาลประจ าปีดึงดูดนักทอ่งเท่ียว

นับแสนใหเ้ดินทางมาชมละคร การเตน้ร า ภาพยนตร์ และการแสดงขา้งถนนทุกปี จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่

เมืองลียง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าท่านเท่ียวชม เมืองลียง ผา่นชม เพลซ เดอ 

เตอรวั จตุัรัสขนาดใหญท่ี่ตัง้อยูใ่นใจกลางเมืองลียง โดยจตุัรัสนั้นไดร้ับการออกแบบใหมอ่ยา่งสมบูรณ์ในปี 

1990 โดยศิลปิน Daniel Buren Hotel de Ville หรือ อาคารศาลากลางเมืองลียง City Hall โดยอาคาร

ถูกสรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัอาคารแหง่น้ีถือวา่เป็นหน่ึงในอาคารเกา่แกท่ี่ใหญท่ี่สุดของเมืองลียงอีก

ดว้ยอาคารศาลากลางจะเป็นท่ีตัง้ของ โรงละครโอเปร่า Opera house อีกหน่ึงอาคารประวติัศาสตร์ท่ีต ัง้อยู ่

ตรงขา้มกบัศาลากลาง โดยอาคารถูกสรา้งข้ึนใน ชว่งปี ค.ศ. 1826 ถูกสรา้งข้ึนโดย Chenavard และ Pollet 

และตอ่มาถูกออกแบบใหมอ่ยา่งสมบูรณ์โดย Jean Nouvel โดยอาคารถูกเปิดข้ึนมาใหมใ่นปี 1993 ผา่น

ชม โบสถแ์ซงนิเช่ St Nizier church อีกหน่ึงคริสตจกัรท่ีถูกสรา้งข้ึนในสไตลโ์กธิคเป็นโบสถท่ี์มีความโดด

เดน่ทางดา้น สถาปัตยกรรม ปัจจุบนัเป้นหน่ึงในอาคารท่ีไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ท่ี



ส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองเมืองลียง ผา่นชม มหาวิหารเซนตจ์อหน์ Cathedral of St. John หรือ วิหารลี

ยง Lyon Cathedral เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก โดยวิหารถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี12 บนซากปรักหกัพงัของ

โบสถเ์กา่จากศตวรรษท่ี 6 โดยส่ิงท่ีโดดเดน่ท่ีสุดของวิหารกค้งจะเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์จากศตวรรษท่ี 14 

นั่นเอง จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมี

ความส าคญัมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตวัเมืองนั้นตัง้อยูบ่ริเวณท่ีทะเลสาบเจนีวาไหลเขา้

รวมกบัแมน่ ้าโรหน์ (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตัง้อยูท่างตะวนัตกของประเทศ เป็นแหลง่น ้าจืดท่ี

ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาตน้ในประเทศฮงัการี ส าหรับ กรุงเจนีวา ไดร้ับ

การยกยอ่งวา่เป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ขององคก์รระหวา่งชาติส าคญัๆ หลาย

องคก์ร เชน่ ส านักงานใหญข่ององคก์ารสหประชาชาติประจ าทวีปยุโรป , องคก์ารอนามยัโลก (WHO), 

องคก์ารการคา้โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้กรุงเจนีวายงัเป็นสถานท่ีจดัตัง้องคก์ารสนันิบาตชาติ  ใน 

ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ RAMADA ENCORE GENEVE หรือ

ระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก กลาเซียร ์3000 – น ้าพุเจดโด - นาฬิกาดอกไม ้                      (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่กลาเซียร ์3000 (Glacier 3000) 

เป็นยอดเขาในสวิสเซอร์แลนด ์สูงกวา่ระดบัน ้าทะเล 3000 เมตร จาก Col di Pillon เดินทางโดยกระเชา้ 

360 องศา ข้ึนสูย่อดเขากลาเซียร์บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวยอดเขาส าคญัๆ ของสวิสเซอร์แลนด ์ไดแ้ก ่

จุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น และ มองบลองก ์ไดอ้ยา่งชดัเจน...ลานหิมะกลาเซียร์ 3000 เป็นสว่นหน่ึงของภูเขา

กูดสตาร์ด (Gstaad Mountain) ท่ีมีเสน้ทางสกียาว 250 กิโลเมตร และ เทือกเขาแอลป์มีเสน้ทางสกียาว  

225 กิโลเมตร  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่ เมืองเจนีวา น าทา่นชม น ้าพุเจดโด กลาง

ทะเลสาบเลคเลมงัค ์น ้าพุท่ีไดร้ับการยอมรับว่าสูงและมี

ขนาดใหญท่ี่สุดในโลก และยงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากทุก

จุดในเมือง น ้าพุเจดโดเป็นน ้าพุท่ีไดร้ับการยอมรับวา่เป็น 

"สญัลกัษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน ้าพุสามารถพุง่ไดสู้งสุด

ประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น ้าพุถูกติดตัง้ ในปี 1886 

นักทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือนและมีโอกาสลอ่งเรือมาในทะเลสาบ 

เจนีวามกัไมพ่ลาดท่ีจะมาชมน ้าพุดว้ยเชน่กนั น าทา่นแวะชมและถา่ยภาพกบั นาฬิกาดอกไมท่ี้สวนองักฤษ 

(Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงบง่บอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนั้น

อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม ซ่ึงมีรา้นคา้มากมายรายลอ้มรอบสวนดอกไมไ้มว่า่จะเป็น LOUIS 

VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกาย่ีหอ้ดงัท่ีผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ท ัง้ 

ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซ่ึงมีรา้นจ าหน่ายมากมาย

เชน่กนั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

21.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี EK 

84 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 



วนัท่ีเจ็ด ดไูบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

06.10 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

อตัราค่าบริการ  

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

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ   8,000 บาท 

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 พนักงานยก

กระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

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

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 18-24 เม.ย. / 27 เม.ย. – 3 พ.ค. 2561 49,900 

พฤษภาคม 23-29 พ.ค. 2561  49,900 

มิถุนายน 6-12 / 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2561 49,900 



เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนา

หนังสือเดินทาง 

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 และทางบริษัทยินดีคืนเงิน

โดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ เชน่ภยั

ธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษัทจะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน

ลายน้ิวมือ ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย 

1. พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่

จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  



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

เดือน) รูปถา่ยตอ้งเห็นใบหู และ เปิดหนา้ผาก ใหเ้ห็นค้ิว ชดัเจนเทา่นั้น หา้มใสค่อนแทคเลนส(์สายตา) และ

เคร่ืองประดบัทุกชนิดในรูปถา่ย 

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

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจุบัน , วันเดือนปีท่ีเ ร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไป

ยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้ม

วตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6.  รายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน (Statement) ขอไวไ้ม่เกิน 15 วนัก่อนท าการย่ืนวีซ่า พรอ้ม

ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออก

ของเงินสม ่ าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ ากว่า 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะ

ครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา 

**สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั**  

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจาก

เอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย

และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นั้น  

9. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดย

ท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่น

หน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรา

รับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

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

11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการ

ขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทาง

บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ 

จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม

ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่น

ดุลพินิจของสถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติใน

นามของบริษัท 

13. การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการ

ข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 



 

 


