
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ–ดูไบ                 (ไทย) 

17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว 

T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-แกลลอเรยีลาฟาแยตต์-ถ่ายรูปหน้าพพิิธภัณฑ์ลูฟร์-ร้านค้า

ปลอดภาษีล่องเรอืบาโตมซู                                  (ยูเออี-ฝรั่งเศส) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง 

03.20 น. เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71  

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7 วัน 

ปารีส หอไอเฟล ประตูชัย ถนนชองเชลิเซ่ ล่องบาโตมชู แกลลอเรีย ลาฟาแยตต ์

แรงส์ มหาวิหารแห่งเมืองแรงส์ แองเกิลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส อินเทอลาเก้น  

ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน ซูริค 

แคว้นอัลซาส สตราสบูร์ก กอลมาร์ 



 

  

 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

และสัมภาระแล้ว น าท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของ

ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก       

ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล  าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของ

การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีส

เป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก น าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอ

เฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูง

ถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ น าท่าน

ถ่ายรูปประตูชัย ชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชั นน าระดับโลก ที่ตั งเรียงรายอยู่

บนถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชด าเนิน อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินคา้ชั น

น าซึ่งมีเรียงรายอยู่ตลอดสองฝากฝ่ังของถนน น าท่านสู่แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส 

เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้งกันมากที่สุด       มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆสัปดาห์ 

แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ที่สวยงามบนชั น6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน 

ห้างสรรพสินค้านี มีสินค้าหลายหลากยี่ห้อ และมีสิ่งของทุกประเภทไว้ล่อตาล่อใจนักช้อปปิ้ง แบรนด์ดังๆ ให้เลือกสรรได้

อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นต้น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านถ่ายรูปหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่

ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บ

รักษาผลงาน ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก อิสระท่านเลือกซื อสินค้าแฟชั่นราคาถูกใน ร้านค้าปลอด

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

Mouches River Cruise) ไปตามแม่น  าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิค

ของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น  า เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอ

ดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800ปี เป็น

มหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วย

หอคอยคู่หน้าทรงเหล่ียมและ ยอดปลายแหลมบนหลังคา

วิหารสูงจากระดับพื นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบ

พิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี 

อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศส

อีกด้วย  

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ 

Holiday Inn Paris Marne La Vallee Hotel ห รื อ         

ระดับเดียวกัน 

 

 

วันที่สาม  La Vallee Village Outlet-แรงส-์มหาวิหารแรงส์                              (ฝรั่งเศส) 



 

  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่าน

เดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่รวม

ร้ านค้ าแบรนด์ เนมดั งมากมายกว่ า  70 ร้ าน  สัม ผัส

ประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชั นน าต่างๆ 

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 (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)  น าท่านเดินทางสู่         

เมืองแรงส์ (Reims) เป็นเมืองที่ตั งอยู่ในแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นถิ่นก าเนิดของแชม

เปญ  น าท่านถ่ายรูปมหาวิหารแรงส์ (Reims Cathedral) มหาวิหารนอร์ทเทอดามที่ถูกใช้เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับการ

ท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ฝรั่งเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค และได้รับเลือกโดย

องค์การยูเนสโก ให้ขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดับกระจกสีที่สร้างระหว่าง

คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 20 ประดับหน้าต่างกุหลาบที่ได้รับการประดับด้วยกระจกสี มหาวิหารแห่งนี ยังเป็นมหาวิหารที่

ประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎการขึ นเป็นกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสตั งแต่สมัยของพระเจ้าโคลวิสในปี ค.ศ. 496 และ

เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ นที่นี่ก็คือการที่โจนออฟอาร์คน าก าลังของฝรั่งเศส บุกเข้ายึดมหาวิหารคืนจากอังกฤษในช่วง

สงครามร้อยปีเพื่อประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 7 ในปีค.ศ. 1429   

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Novotel Reims Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สี ่  สตราสบูร์ก-จัตุรสัเกลแบร์-มหาวิหารแห่งสตราสบรู์ก-กอลมาร์-เมอืงเก่ากอลมาร์  (ฝรั่งเศส) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) เมืองมรดกโลกด้าน

มนุษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่ง

ฝรั่งเศส เป็นเมืองที่เรียกได้ว่า มี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่องจาก

ผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี สลับกันไปมา สตราสบูร์กเป็น

เมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมือง

ปัจจุบันได้ชื่น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชม จัตุรัสเกลแบร์ จัตุรัสที่มี

ขนาดที่ใหญ่ที่สุดซึ่งตั งอยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจัตุรัส

ยังเป็นที่ตั งของ รูปปั้นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในเรื่อง

สงครามการปฏิวัติของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี แล้วภายในจัตุรัสยังเป็นที่ตั งของ น าท่านถ่ายรูปมหาวิหารแห่งสต

ราสบูร์ก มหาวิหารประจ าเมืองสตราสบูร์ก คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มีความสูงอยู่ที่ 142 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึ น

ระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ที่สูงทีส่ดุ

ในประเทศฝรั่งเศส ชม  เดินทางสู่เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวอันดับสองของแคว้นอัลซาซ 

(ALSACE) เป็นเมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก น าท่านชมเขต เมืองเก่ากอลมาร์ 

(COLMAR OLD TOWN) เขตที่มีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตั งอยู่ ซึ่งบางหลังเป็นอาคารสไตล์เรอเน

ซองส์อันงดงาม เป็นย่านที่มีฉายาว่า “เวนิสน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านที่ได้ชื่อมาจากลักษณะของบ้านเรือนที่ตั งอยู่



 

  

 

บนสองฝ่ังคลอง ตั งอยู่ติดกับแม่น  าโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิคและเรอเน

ซองส ์ 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Hilton Strasbourg Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่ห้า แองเกิลเบิร์ก-ทิตลิส-ถ่้าน้่าแข็ง-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน  (สวิสฯ) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก เพื่อนั่งกระเช้าหมุนแห่งแรก

ของโลก สู่ยอดเขาทิทลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั งปีสูงถึง 10,000 

ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี หิมะจะไม่ละลายตลอดทั งปี * นั่งกระเช้ายักษ์ที่หมุนได้รอบทิศเครื่องแรกของ

โลกที่ชื่อว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึ่งเป็นอาคารใหญ่มีทั งหมด 4 ชั น ชั นแรกมีทางเดิน

ออกไปเพื่อชมถ้่าน้่าแข็ง (ICE GROTTO) ซึ่งเป็นถ  าที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ภายในเป็นผนังน  าแข็งพร้อมมีค าอธิยายเป็น

จุด ๆ ส่วนที่ชั น 2 เป็นภัตตาคาร และชั น 3 เป็นร้านขายของ เช่น ร้านขาย นาฬิกา ร้านขายของที่ระลึก ส่วนชั น 4 ซึ่ง

เป็นชั นบนสุด จะเป็นชั นที่ท่านสามารถเดินย่ าหิมะออกไปยังลานกว้างซึ่งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่เมืองลู

เซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์  เป็นดินแดนที่

ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of 

Europe)  เพราะนอกจากจะมี เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่าง

เทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรก

ตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วย  ดงดอกไม้ป่า

และทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ 

สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่ง

ข้ามแม่น  ารอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลู

เซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหล่ียมกลางน  า 

จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่

อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ นใหม่เกื อบหมด น า

ท่านชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั งอยู่ใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาท

สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลัก

อยู่ราว 2 ปี ตั งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ 

จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Ibis Styles Luzern City Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก อินเทอลาเก้น-ซูริค          (สวิสฯ) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้ม

ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟรานลือชื่อ (ขึ นอยู่

กับสภาพดินฟ้าอากาศ) นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี แหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคย

ได้สัมผัส และยังเคยใช้เป็นฉากถ่ายท าภาพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี ที่รอคอย” อิสระท่านเดินชมเมืองหรือช้อปปิ้งสินค้าตาม

อัธยาศัย ณ เมืองแห่งนี ท่านจะพบกับร้านค้าเรียงรายอยู่ตลอดสองข้าง อาทิเช่น Bucherer, Tag Hauer, Patek 

Phillips, Swatch เป็นต้น หรือสินค้าของที่ระลึกมากมาย  



 

  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  น าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน สวิตเซอร์แลนด์ เมืองนี 

เป็นศูนย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมที่รู้จักกันทั่วโลก จากการส ารวจในปี 2006 และ ปี 2007 ซูริค ได้รับการ 

ขนานนามว่าเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลก ซูริค ถูกสร้างขึ นโดยชาวโรมัน ในคริสตศตวรรษที่ 15 เมืองนี        

อยู่เหนือน  าทะเลราว 400 เมตร และมีทะเลสาบซูริคอยู่ทางเหนือห่างออกไปราว 27 กิโลเมตร (17 ไมล์) เมืองซูริค  

เป็นเมืองเก่าที่ตั งขนาบข้างด้วยแม่น  าลิมแมทที่ไหลมาจากทะเลสาบทางทิศเหนือ ด้วยประชากรราว 336,000 ซูริคจึง

เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังประกอบไปด้วยโบสถ์เก่าแก่ น  าพุ ถนนหิน อาคารต่างๆ ที่บางแห่งก็มี

อายุมากกว่า 700 ปี บ้านเรือนและร้านค้าเล็กๆ มากมาย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 86  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่เจ็ด  ดูไบ-กรุงเทพฯ                               (ยูเออี-ไทย) 

07.20 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง  

11.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 370  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  

 

 

อัตราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต่่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มท่านละ   8,000 บาท 

 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

 ค่าที่พัก โรงแรมระดับ 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ 

ก่าหนดการเดนิทาง ราคา 

มีนาคม 2561 14-20 มี.ค. / 27 มี.ค.-2 เม.ย. 61 49,900 

เมษายน 2561 11 – 17 เม.ย 61 59,900 

พฤษภาคม 2561 9-15 / 24-30 พ.ค. 61 49,900 

มิถุนายน 2561 20-26 มิ.ย. 61 49,900 



 

  

 

 ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนียมทุกกรณี) 

 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ 

 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 

 ค่าน  าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร / วัน  / คน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน) 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. ส าหรับการจอง กรุณาช่าระเงินมัดจ่า (หลังจองภายใน 2 วัน) พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทั งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน  

3. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ นไป คืนมัดจ าทั งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื องต้น  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจ าทั งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นต้น 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท  

จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั งหมด 

 

              เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันท่าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกน

ลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าอาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่) 



 

  

 

 

1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า

ในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า  

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว(แบบหน้าใหญ่) จ่านวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) รูป

ถ่าย ต้องเห็นใบหู และ เปิดหน้าผาก ให้เห็นคิ ว ชัดเจนเท่านั น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์(สายตา) และเครื่องประดับทุกชนิด

ในรูปถ่าย 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน / หรือส าเนาบัตรข้าราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   

4. ใบรับรองการท่างานจากบริษัทที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน

ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี  และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั นจะกลับมาท างาน

ตามปกติหลังครบก าหนด  

5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือ

ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน  

6.  รายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน (Statement) ขอไว้ไม่เกิน 15 วันก่อนท่าการยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาสมุด

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมี

จ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ

สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา **สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**  

7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 -6 

แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาท างานของ

ท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี ในจดหมายด้วย  

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั น  

9. กรณีที่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , 

มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการ

อ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจ านวนบุตรของผู้เดินทาง  

11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้อง

ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั งนี บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซ่านั น ผู้เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเทา่นั น ถึงสามารถด าเนินการขั นตอนการยื่นวี

ซ่าได้ 

 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบรษิัทไมม่ีนโยบายรบัแปลเอกสาร  



 

  

 

    หากท่านต้องการใหท้างเราด่าเนนิการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 

 

 

  

 

 

 

ท ** 


