
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ–ดไูบ                

 (ไทย) 

 

17.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 

4 ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่

EK 373 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีส่อง ดไูบ-ปารสี-หอไอเฟล-แกลลอเรยีลาฟาแยตต-์พรีะมดิแกว้พพิธิภณัฑล์ฟูร-์รา้นคา้ปลอด

ภาษ-ีลอ่งเรอืบาโตมซู                     (ยเูออ-ีฝร ัง่เศส) 

00.50 น. เดนิทางถงึเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

03.20 น. เดนิทางสู ่เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 71  

 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

ฝรัง่เศส สวิตเซอรแ์ลนด ์7 วนั 

ปารสี หอไอเฟล ลอ่งบาโตมชู แกลลอเรยี ลาฟาแยตต ์แรงส ์มหาวหิารแหง่เมอืงแรงส ์แองเกลิเบริก์ 

ยอดเขาทติลสิ เมอืงซูกลเูซริน์ สะพานไมช้าเปล รปูแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ 

แควน้อลัซาส สตราสบรูก์ กอลมาร ์ยอดเขาทิตลิส 



 

 

08.00 น. เดนิทางถงึเมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระแลว้ น า

ท่านเดนิทางสู่มหานครปารสี (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อัน

เหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจุบันกรุงปารสีเป็น

หนึง่ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของ

การเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงที่

ส าคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดด

เด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889  น าท่านสู ่

แกลลอเรยีลาฟาแยตต ์หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดัง

ของกรุงปารีส เปิดกจิการใน ค.ศ.1894 ในย่าน

โอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินชอ้ปป้ิงกันมากที่สุด 

แถมมีรา้นอาหารแบบบรกิารตนเองกับทวิทัศน์ที่

สวยงามบนชัน้ 6 ซึง่สามารถมองเห็นตกึโอเปร่าได ้

อยา่งชดัเจน หา้งสรรพสนิคา้นี้มสีนิคา้หลายหลาก

ยีห่อ้ และมสี ิง่ของทุกประเภทไวล้่อตาล่อใจนักช ้

อปป้ิง มแีบรนดด์ัง ๆ ใหเ้ลอืกสรรไดอ้ยา่งครบครัน 

เชน่ Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นตน้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ พรีะมดิแกว้ของพพิธิภณัฑล์ูฟร ์

เป็นพพิธิภณัฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เกา่แกท่ีส่ดุและใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตัวอาคารเดมิ

เคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน ทางศลิปะที่

ทรงคณุคา่ระดับโลกเป็นจ านวนมาก อสิระท่านเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถูกใน รา้นคา้ปลอดภาษ ี

(DutyFreeShop)อาท ิเชน่ เครื่องส าอาง น ้าหอม นาฬกิาหรือกระเป๋า น าท่านลอ่งเรอืบาโตมุช 

(Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่าง ๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอีกหนึ่ง

ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ Holiday Inn Paris Marne La Vallee 

Hotel หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม La Vallee Village Outlet-แรงส-์มหาวหิารแรงส ์                               (ฝร ัง่เศส) 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดนิทางสู ่La Vallee Village Outlet 

แหลง่ชอ้ป ป้ิงทีร่วมรา้นคา้แบรนดเ์นมดังมากมายกว่า 70 รา้น สัมผัสประสบการณ์การชอ้ป

ป้ิงทีค่รบครันดว้ยสนิคา้ชัน้ น าต่าง ๆ มากมาย เชน่ CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, 

BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESEL  GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, 

VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & 

GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ  

  (อสิระอาหารกลางวันเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแรงส ์(Reims) เป็น

เมอืงทีต่ัง้อยู่ในแควน้ช็องปาญ-อารแ์ดน แควน้ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นถิน่ก าเนดิของแชมเปญ 

น าท่านถ่ายรูป  มหาวหิารแรงส ์(Reims Cathedral) และมหาวหิารนอรท์เทอดามทีถู่กใชเ้พือ่

เป็นสถานทีส่ าหรับการท าพระราชพธิบีรมราชาภเิษกกษัตรยิฝ์ร่ังเศส โดยมหาวหิารถูกตกแต่งดว้ย

ประตมิากรรมแบบโกธคิ และไดรั้บเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี 

ค.ศ. 1991 ภายในมหีนา้ต่างประดับกระจกสทีีส่รา้งระหว่างครสิตศ์ตวรรษที ่13 ถงึ 20 ประดับ

หนา้ต่างกุหลาบที่ไดรั้บการประดับดว้ยกระจกส ีมหาวหิารแห่งนี้ยังเป็นมหาวหิารทีป่ระกอบพธิี

ราชาภเิษกสวมมงกฎุการขึน้เป็นกษัตรยิแ์ห่งฝร่ังเศสตัง้แต่สมัยของพระเจา้โคลวสิในปี ค.ศ. 496 

และเหตุการณ์ส าคัญทีเ่กดิขึน้ที่นี่ก็คอืการทีโ่จนออฟอารค์น าก าลังของฝร่ังเศส บุกเขา้ยดึมหา

วหิารคนืจากอังกฤษในชว่งสงครามรอ้ยปีเพือ่ประกอบพธิรีาชาภเิษกพระเจา้ชารล์สท์ี ่7 ในปีค.ศ. 

1429   

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก  ณ Novotel Reims Hotel หรอืระดับ

เดยีวกนั 

 



 

 

วนัทีส่ ี ่  สตราสบรูก์-จตัรุสัเกลแบร-์มหาวหิารแหง่สตราสบรูก์-กอลมาร-์เมอืงเกา่กอลมาร ์ (ฝร ัง่เศส) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสตราสบูรก์ (Strasbourg) 

เมอืงมรดกโลกดา้นมนุษยชาตขิององคก์ารยเูนสโก เป็นเมอืงหลวง

แห่งแควน้อัลซาส (Alsace) แห่งฝร่ังเศส เป็นเมอืงทีเ่รยีกไดว้่า ม ี2 

วัฒนธรรมคอื ฝร่ังเศสและเยอรมัน เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบรูก์เป็นเมอืงใหญ่มี

สถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัตศิาสตร์ใหช้าวเมือง

ปัจจบุนัไดช้ืน่ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นชม จตัรุสัเกลแบร ์จัตรัุสทีม่ขีนาดทีใ่หญท่ีส่ดุซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณ

ใจกลางของเมอืงสตราสบรูก์ โดยภายในจัตรัุสยงัเป็นทีต่ัง้ของ รปูปัน้ชอ็ง แบบ๊ตสิต ์เกลแบร ์ผูท้ีม่ ี

บทบาทส าคัญในเรือ่งสงครามการปฏวิัตขิองประเทศฝร่ังเศส  

 น าท่านถ่ายรูป มหาวหิารแหง่สตราสบูรก์ มคีวามสูงอยู่ที ่142 เมตร ซึง่ถูกสรา้งขึน้ระหว่างปี 

1176 ถงึ 1439 ทีส่รา้งดว้ยหนิทรายสชีมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถอืว่าเป็นอาคาร

โบสถท์ีส่งูทีส่ดุในประเทศฝร่ังเศส  

 เดนิทางสูเ่มอืงกอลมาร ์(COLMAR) เมอืงศูนยก์ลางการท่องเทีย่วอันดับสองของแควน้อัลซาซ 

(ALSACE) เป็นเมอืงทีย่ังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ย่างมาก น าท่านชมเขตเมอืง

เกา่กอลมาร ์(COLMAR OLD TOWN) เขตทีม่สีถาปัตยกรรมในยคุศตวรรษที ่16-17 ตัง้อยู ่ซ ึง่

บางหลังเป็นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อันงดงาม เป็นย่านที่มีฉายาว่า “เวนิสนอ้ย” (LITTLE 

VENICE) ย่านทีไ่ดช้ ือ่มาจากลักษณะของบา้นเรือนที่ตัง้อยู่บนสองฝ่ังคลอง ตัง้อยู่ตดิกับแม่น ้า

โลช (LAUCH) มคีลองเล็ก ๆ และมบีา้นไมแ้บบเกา่แกส่ไตลเ์ยอรมนักอธคิและเรอเนซองส ์

  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  ณ Mercure Colmar Centre Unterlinden หรอืระดับเดยีวกนั  

 

วนัทีห่า้ แองเกลิเบริก์-ยอดเขาทติลสิ-ถ า้น า้แข็ง-ลเูซริน์         (ฝร ัง่เศส-

สวสิฯ) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแองเกลิเบริก์ เพื่อน่ังกระเชา้หมุนแห่งแรกของโลก สู่ยอดเขาทติลสิ 

(TITLIS) แหล่งเล่นสกขีองสวติเซอรแ์ลนดภ์าคกลาง ทีห่มิะคลุมตลอดทัง้ปี สงูถงึ 10,000 ฟิต 

หรอื 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้หมิะจะไมล่ะลายตลอดทัง้ปี น่ังกระเชา้ยักษ์ทีห่มนุไดร้อบทศิ

เครือ่งแรกของโลกทีช่ ือ่วา่ REVOLVING ROTAIR จนถงึสถานบีนยอดเขาทติลสิ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 หลงัจากน ัน้อสิระใหท้กุทา่นไดส้นกุสนานกบักจิกรรมตา่งๆบนเยอดเขาแหง่นี้ไมว่่าจะเป็นการ 

ชมถ า้น า้แข็ง ซึง่เป็นถ ้าทีเ่กดิจากฝีมอืมนุษย ์ภายในเป็นผนังน ้าแข็งพรอ้มมคี าอธยิายเป็นจุด ๆ 

หรอืสามารถเดนิไปยงั TITLIS CLIFF WALK สะพานแขวนบนยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในยโุรป 

 รวมถงึการเลอืกซือ้สนิคา้ที ่รา้นขายของทีร่ะลกึ และ ลานหมิะ ซึง่เป็นชัน้บนสดุซึง่จะเป็นชัน้ที่

ทา่นสามารถเดนิย า่หมิะออกไปยังลานกวา้งซึง่เป็นจุดชมววิบนยอดเขา ถงึเวลาอันสมควรน าท่าน

เดนิทางกลับลงจากยอดเขาสูเ่มอืงแองเกลิเบริก์และเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงลเูซริน์  อดตีหัวเมอืง

โบราณของสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นดนิแดนทีไ่ดรั้บสมญานามวา่ หลังคาแห่งทวปียโุรป (The roof of 

Europe) เพราะนอกจากจะมเีทอืกเขาสงูเสยีดฟ้าอยา่งเทอืกเขาแอลป์แลว้ ก็ยังมภีเูขาใหญ่นอ้ย

สลับกับป่าไมท้ีแ่ทรกตัวอยู่ตามเนนิเขาและไหล่เขา สลับแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อัน

เขยีวชอุม่  

 



 

 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  ณ Ibis Styles Luzern City Hotel หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีห่ก ลเูซริน์-สะพานไมช้าเปล-รปูแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ-เมอืงซูก-สนามบนิซูรคิ       (สวสิ

ฯ) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นชมและแวะถา่ยรปูกบัสะพานไมช้าเปล หรอืสะพานวหิาร (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้า

รอยซ ์เป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แก ่ทีส่ดุในโลก มอีายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลักษณ์และประวัตศิาสตรข์อง

เมอืงลเูซริน์เลยทเีดยีว สะพานวหิารนีเ้ป็นสะพานทีแ่ข็งแรงมากมงุหลังคาแบบโบราณ เชือ่มต่อไป

ยังป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า จ่ัวแต่ละชอ่งของสะพานจะมภีาพเขยีนเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมา

ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายกุว่า 400 ปี แต่น่าเสยีดายทีปั่จจุบันสะพาน

ไมน้ีถ้กูไฟไหมเ้สยีหายไปมาก ตอ้งบรูณะสรา้งขึน้ใหม่

เกอืบหมด  

 น าท่านชมรูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน เป็น

อนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงทีห่ัวของสงิโตจะมโีล่ห ์

ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู ่

อนุสาวรีย์รูปสงิโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย 

ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 

1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกท่หารสวสิฯ 

ในดา้นความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์จงรักภกัด ีทีเ่สยีชวีติใน

ประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวังในครัง้ปฏวิัตใิหญส่มยัพระเจา้หลยุสท์ี ่16 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูก เคยเป็นเขตปกครองทีม่รีายไดเ้ฉลีย่นอ้ยทีสุ่ดแต่ปัจจุบันคอื

เมอืงทีร่วยทีสุ่ดของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์มเีขตเมอืงเก่าทีก่่ตัง้มาตัง้แต่ศตวรรษที1่3 อาคาร

บา้นเรอืนยงัคงสภาพดัง้เดมิไวอ้ยา่งสวยงามอกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่วีวิทะเลสาปทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่

ของประเทศ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

21.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 86  

 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีเ่จ็ด ดไูบ-กรงุเทพฯ                    (ยเูออ-ีไทย) 

 

07.10 น. เดนิทางถงึเมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง  

09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

18.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ  

 

 

 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวันอาทติย ์โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความ

เหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร  

  เด็ก (อายตุ า่กวา่ 12 ปี ไมม่เีตยีง) ลดทา่นละ   2,000 บาท 

  พกัเดีย่ว     เพิม่ทา่นละ   8,000 บาท 

 

กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดตา่งๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบรษิทัถอืวา่ทา่น 

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษิทั 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้ม

คณะ)  

 คา่ทีพ่ัก 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมอืงเขา้พัก ในกรณี

ทีไ่ม ่

สามารถเขา้พักที่เมอืงนัน้ๆได ้เช่น ตดิงานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิัยต่างๆ 

ฯลฯ) 

 คา่วซีา่เชงเกน้ (สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทกุกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนยีมตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 หัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

มกราคม 29 ม.ค. – 4 ก.พ. 2562 

49,900 

กมุภาพนัธ ์ 13-19 ก.พ. 2562 

49,900 

มนีาคม 5-11 / 19-25 / 26 ม.ีค.-1 เม.ย. 2562 

49,900 

เมษายน 

13-19 เม.ย. 2562 

59,900 

 25 เม.ย.-1 พ.ค. 2562 

50,900 

พฤษภาคม 14-20 พ.ค. 2562 

52,900 



 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หนึง่คน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก พนักงานยกกระเป๋า 

 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่  (2 ยโูร x 5 วนั = 10 ยโูร) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

เงือ่นไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง  

(หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ช าระยอดสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายืน่วีซา่หรือวัน

เดนิทาง ใหท้า่น 

ตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ทราบทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-29 วัน เก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-24 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่ คา่วซีา่และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิหรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตน้  

หมายเหต ุ

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษัิทยนิดคีนื

 เงนิโดยหักเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่

 รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

 เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมอืง เป็นตน้ 

3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถกูปฏเิสธการ

 เขา้ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกับ

 ทางบรษัิท จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบัตติามทีส่าย

 การบนิก าหนด  เชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่

 ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

 สายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

6. โรงแรมทีพั่กในยโุรปสว่นใหญไ่มม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากเป็นภมูปิระเทศทีม่อีากาศเย็น และหอ้งพัก 

 3 ทา่น (TRIPPLEROOM ) อาจจะมกีารจัดเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของ

 แตล่ะโรงแรม    

 

 

 

       



 

 

เอกสารในการขอยืน่วซี่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกน

ลายนิว้มอื ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย (เอกสารและข ัน้ตอนการยืน่วซี่าอาจจะมกีาร

เปลีย่นแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้เพือ่ความถกูตอ้งในการเตรยีมตวัเพือ่ยืน่วซีา่ 

1. พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่า่

จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่  

2. รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้(แบบหนา้ใหญ)่ จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายุไมเ่กนิ 6 

เดอืน) รปูถา่ย ตอ้งเห็นใบห ูและ เปิดหนา้ผาก ใหเ้ห็นคิว้ ชดัเจนเทา่นัน้ หา้มใสค่อนแทคเลนส(์สายตา) 

และเครือ่งประดับทกุชนดิในรปูถา่ย 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / หรอืส าเนาบัตรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 

  

4. ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบตุ าแหน่ง, อัตรา

เงนิเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริม่ท างานกับบรษัิทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไป

ยโุรป  หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด  

5. กรณีที่เป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้ม

วัตถปุระสงคห์รอืใบเสยีภาษีและหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯยอ้นหลัง 6 เดอืน  

6.  รายการเดนิบญัยอ้นหลงั 6 เดอืน (Statement) ขอไวไ้มเ่กนิ 15 วนักอ่นท าการยืน่วซี่า พรอ้ม

ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออก

ของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงนิเพียงพอ ที่จะ

ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา 

**สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั**  

7. กรณีทีบ่รษัิทของท่านเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจาก

เอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ใน

จดหมายดว้ย  

8. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา จะตอ้งม ีหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษา (ตัวจรงิ) เทา่นัน้  

9. กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกับบดิา หรอืมารดาท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม 

โดยทีบ่ดิา, มารดา และบตุรจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกี

ท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  

10. รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  

11. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ

ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการ

ขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทาง

บรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ 

จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ

ทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่

ในดลุพนิจิของสถานฑตูฯเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติิ

ในนามของบรษัิท 

13. การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านกอ่นเท่านัน้ ถงึสามารถด าเนนิการ

ขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร  

    หากทา่นตอ้งการใหท้างเราด าเนนิการแปลเอกสารให ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 


