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ฝรัง่เศส สวิตเซอรแ์ลนด ์7 วนั 

ปารีส หอไอเฟล ลอ่งบาโตมูช แกลลอเรีย ลาฟาแยตต ์แรงส ์มหาวิหารแหง่เมือง

แรงส ์แองเกิลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส เมืองซูก  

ลูเซิร์น สะพานไมช้าเปล รูปแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน  

แควน้อลัซาส สตราสบรูก์ กอลมาร ์ยอดเขาทิตลิส 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ–ดไูบ                 (ไทย) 

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

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

วนัท่ีสอง ดไูบ-ปารีส-หอไอเฟล-แกลลอเรียลาฟาแยตต-์พีระมิดแกว้พิพิธภณัฑล์ูฟร-์รา้นคา้ปลอดภาษี-

ล่องเรือบาโตมซู                     (ยูเออี-ฝรัง่เศส) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

03.20 น. เดินทางสู ่เมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 71  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผา่นพิธตีรวจคนเขา้เมืองและรับสมัภาระแลว้ นําทา่นเดินทางสูม่หานคร

ปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นั

เหลือลน้ ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นักทอ่งเที่ยวอยากมาเยือนมาก

ที่ สุด ปัจจุบ ันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ

วฒันธรรมที่ล ํา้สมยัแห่งหน่ึงของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง 

การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาํใหก้รุงปารีส

เป็นหน่ึงในเมืองที่สาํคญัที่สุดแหง่หน่ึงของโลก นําถา่ยรูปเป็นที่ระลึกกบั

หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลกัษณ์ที่ โดดเดน่ สูงตระหงา่นคูน่คร

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มกราคม 29 ม.ค. – 4 ก.พ. 2562 

กุมภาพนัธ ์ 13-19 ก.พ. 2562 

มีนาคม 5-11 / 19-25 มี.ค. / 26 มี.ค.-1 เม.ย. 2562 

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

พกัเด่ียว                เพ่ิมท่านละ   8,000 บาท 
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ปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสรา้งขึ้นในปีค.ศ.1889  นําทา่นสู ่แกลลอเรียลาฟาแยตต  ์หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั

ของกรุงปารีส เปิดกจิการใน ค.ศ.1894 ในยา่นโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินชอ้ปป้ิงกนัมากที่สุด แถมมรีา้นอาหารแบบบริการ

ตนเองกบัทวิทศัน์ที่สวยงามบนชัน้ 6 ซ่ึงสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าไดอ้ยา่งชดัเจน หา้งสรรพสินคา้น้ีมสิีนคา้หลายหลาก

ยี่ ห ้อ และมี ส่ิงของทุกประเภทไวล้่อตาล่อใจนักชอ้ปป้ิง  มีแบรนด์ดัง  ๆ ให ้เ ลือกสรรได ้อย่างครบครัน เช่น 

Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นตน้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ พีระมิดแกว้ของพิพิธภณัฑลู์ฟร ์เป็นพิพิธภณัฑท์าง

ศิลปะที่มช่ืีอเสียงที่ สุด เกา่แกท่ี่ สุดและใหญท่ี่ สุดแหง่หน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตปั่จจุบนัเป็น

สถานที่ที่จดัแสดงและเกบ็รักษาผลงาน ทางศิลปะที่ทรงคุณคา่ระดบัโลกเป็นจาํนวนมาก อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้แฟชั่น

ราคาถูกใน รา้นคา้ปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาท ิเชน่ เคร่ืองสาํอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า นําทา่นล่องเรือบา

โตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน้ํ่าแซนที่ ไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่ง ๆ ตลอดสองฝากฝั่งแมน้ํ่า เป็นอกีหน่ึงประสบการณ์ที่น่าประทบัใจ  

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั ณ Holiday Inn Paris Marne La Vallee Hotel หรือ

ระดบัเดยีวกนั 

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

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู ่La Vallee Village Outlet แหลง่ชอ้ปป้ิงที่รวม

รา้นคา้แบรนดเ์นมดงัมากมายกวา่ 70 รา้น สมัผสัประสบการณ์การชอ้ปป้ิงที่ครบครันดว้ยสินคา้ชัน้นําตา่ง 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  (อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) นําทา่น

เดินทางสูเ่มืองแรงส ์(Reims) เป็นเมืองที่ต ัง้อยูใ่นแควน้ชอ็งปาญ-อาร์แดน แควน้ที่ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นถิ่ นกาํเนิดของ

แชมเปญ นําทา่นถา่ยรูป  มหาวิหารแรงส ์(Reims Cathedral) และมหาวิหารนอร์ทเทอดามที่ ถูกใชเ้พ่ือเป็นสถานที่

สาํหรับการทาํพระราชพิธบีรมราชาภิเษกกษตัริยฝ์รั่งเศส โดยมหาวหิารถูกตกแตง่ดว้ยประตมิากรรมแบบโกธิค และไดร้ับ

เลือกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1991 ภายในมหีนา้ตา่งประดบักระจกสีที่สรา้งระหวา่ง

คริสตศ์ตวรรษที่  13 ถึง 20 ประดบัหนา้ตา่งกุหลาบที่ไดร้ับการประดบัดว้ยกระจกสี มหาวิหารแหง่น้ียงัเป็นมหาวิหารที่

ประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎการขึ้นเป็นกษัตริยแ์ห่งฝรั่งเศสตัง้แตส่มยัของพระเจา้โคลวิสในปี ค.ศ. 496 และ

เหตุการณ์สาํคญัที่ เกิดขึ้นที่ น่ีกคื็อการที่โจนออฟอาร์คนํากาํลงัของฝรั่งเศส บุกเขา้ยึดมหาวิหารคืนจากองักฤษในชว่ง

สงครามรอ้ยปีเพ่ือประกอบพิธรีาชาภิเษกพระเจา้ชาร์ลสท์ี่ 7 ในปีค.ศ. 1429   

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Novotel Reims Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีส่ี  สตราสบรูก์-จตัุรสัเกลแบร-์มหาวิหารแห่งสตราสบรูก์-กอลมาร-์เมืองเก่ากอลมาร ์ (ฝรัง่เศส) 
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เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสูเ่มืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมืองมรดกโลกดา้น

มนุษยชาติขององคก์ารยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่งแควน้อลัซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ เรียกไดว้า่ มี 2 

วฒันธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมนั เน่ืองจากผลดักนัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลบักนัไปมา สตราสบูร์ก

เป็นเมืองใหญม่สีถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นร่องรอยประวตัศิาสตร์ใหช้าวเมืองปัจจุบนัไดช่ื้น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นชม จตัุรสัเกลแบร ์จตุัรัสที่มขีนาดที่

ใหญท่ี่ สุดซ่ึงตัง้อยูบ่ริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจตุัรัสยงัเป็นที่ต ัง้

ของ รูปป้ันชอ็ง แบบ๊ตสิต ์เกลแบร์ ผูท้ ี่มบีทบาทสาํคญัในเร่ืองสงครามการปฏิวตัิของ

ประเทศฝรั่งเศส นําทา่นถา่ยรูปมหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ มคีวามสูงอยูท่ ี่ 142 เมตร 

ซ่ึงถูกสรา้งขึ้นระหวา่งปี 1176 ถึง 1439 ที่สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดด

เดน่เหน็แตไ่กลและถือวา่เป็นอาคารโบสถท์ี่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส เดินทางสูเ่มือง

กอลมาร ์ (COLMAR) เมืองศูนย์กลางการทอ่งเที่ ยวอนัดบัสองของแควน้อลัซาซ 

(ALSACE) เป็นเมืองที่ยงัคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ยา่งมาก นําทา่นชม

เขตเมืองเก่ากอลมาร ์(COLMAR OLD TOWN) เขตที่มสีถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตัง้อยู ่ซ่ึงบางหลงัเป็น

อาคารสไตลเ์รอเนซองสอ์นังดงาม เป็นยา่นที่มฉีายาวา่ “เวนิสนอ้ย” (LITTLE VENICE) ยา่นที่ ไดช่ื้อมาจากลกัษณะของ

บา้นเรือนที่ต ัง้อยูบ่นสองฝั่งคลอง ตัง้อยูต่ดิกบัแมน้ํ่าโลช (LAUCH) มคีลองเลก็ ๆ และมบีา้นไมแ้บบเกา่แกส่ไตลเ์ยอรมนั

กอธิคและเรอเนซองส ์ 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Mercure Colmar Centre Unterlinden หรือระดบั

เดยีวกนั  

วนัท่ีหา้ แองเกิลเบิรก์-ยอดเขาทิตลิส-ถ ้าน ้าแข็ง-ลเูซิรน์         (ฝรัง่เศส-สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสูเ่มืองแองเกิลเบิรก์ เพ่ือน่ังกระเชา้หมุนแหง่แรกของ

โลก สูย่อดเขาทิตลิส (TITLIS) แหลง่เลน่สกขีองสวิตเซอร์แลนดภ์าคกลาง ที่ หิมะคลุมตลอดทัง้ปี  สูงถึง 10,000 ฟิต 

หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหง่น้ีหิมะจะไมล่ะลายตลอดทัง้ปี น่ังกระเชา้ยกัษ์ที่หมุนไดร้อบทิศเคร่ืองแรกของโลกที่ ช่ือ

วา่ REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทติลิส 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นอิสระใหทุ้กท่านไดส้นุกสนานกบักิจกรรมต่างๆบนเยอดเขา

แหง่น้ีไมว่า่จะเป็นการ ชมถ ้าน ้าแข็ง ซ่ึงเป็นถํา้ที่ เกิดจากฝีมือมนุษย ์ภายในเป็นผนังน้ําแขง็พรอ้มมคีาํอธิยายเป็นจุด ๆ 

หรือสามารถเดินไปยงั TITLIS CLIFF WALK สะพานแขวนบนยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป 

 รวมถึงการเลือกซ้ือสินคา้ที่  รา้นขายของท่ีระลึก และ ลานหิมะ ซ่ึงเป็นชัน้บนสุดซ่ึงจะเป็นชัน้ที่ทา่นสามารถเดินยํ่า

หิมะออกไปยงัลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมววิบนยอดเขา ถึงเวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางกลบัลงจากยอดเขาสูเ่มืองแองเกิล

เบิร์กและเดินทางตอ่ไปยงั เมืองลูเซิรน์  อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนที่ ไดร้ับสมญานามวา่ 
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หลงัคาแหง่ทวปียุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมเีทือกเขาสูงเสยีดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ กย็งัมภูีเขา

ใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท้ี่แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่  

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Ibis Styles Luzern City Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีหก ลูเซิรน์-สะพานไมช้าเปล-รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน-เมืองซกู-สนามบินซริูค       (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นชมและแวะถา่ยรูปกบัสะพานไมช้าเปล หรือสะพานวิหาร 

(Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น้ํารอยซ์ เป็นสะพานไมท้ี่ เกา่แก่ ที่ สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และ

ประวตัศิาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทเีดยีว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานที่แขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงั

ป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ํา จัว่แตล่ะชอ่งของสะพานจะมภีาพเขยีนเร่ืองราวประวตัคิวามเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายที่ ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้

ถูกไฟไหมเ้สยีหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งขึ้นใหมเ่กือบหมด นําทา่นชมรูป

แกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน เป็นอนุสาวรียท์ี่ต ัง้อยูใ่จกลางเมืองที่หวัของ

สิงโตจะมโีลห่ ์ซ่ึงมกีากบาทสญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรีย์

รูปสิงโตแหง่น้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยู ่

ราว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นเกยีรตแิกท่หารสวสิ

ฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรักภกัด ีที่ เสียชวีิตในประเทศฝรั่งเศส 

ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวตัใิหญส่มยัพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําทา่นเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขตปกครองที่มรีายไดเ้ฉลี่ยนอ้ยที่

สุดแตปั่จจุบนัคือเมืองที่รวยที่สุดของประเทศสวติเซอร์แลนด ์มเีขตเมืองเกา่ที่กต่ ัง้มาตัง้แตศ่ตวรรษที่13 อาคารบา้นเรือน

ยงัคงสภาพดัง้เดิมไวอ้ยา่งสวยงามอกีทัง้ยงัเป็นเมืองที่มวีวิทะเลสาปที่สวยที่สุดแหง่หน่ึงของประเทศ สมควรแกเ่วลานําทา่น

เดินทางสูส่นามบนิ 

21.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 86  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

วนัท่ีเจ็ด ดูไบ-กรงุเทพฯ                    (ยูเออี-ไทย) 

07.10 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง  

09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบนิสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 372 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทัง้น้ี

ขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 
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กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรมโดยละเอียด เม่ือท่าน

ท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไม ่

สามารถเขา้พกัที่เมืองน้ันๆได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่วซีา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 5 วนั = 10 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง  

(หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นที่เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น 

ติดตอ่เจา้หน้าที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้น 
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การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบื้องตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เกบ็เงินมดัจาํทัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็

 คา่ใชจ้า่ยตามที่เกดิขึ้นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วซีา่และ

 คา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบนิหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ เป็นตน้  

  

หมายเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดคืีนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. สาํหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือที่ น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัติามที่สายการบนิ 

กาํหนด  เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณี

เกดิเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการใหท้ี่ น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบนิตอนเวลาที่เชค็อนิเทา่น้ัน 

6. โรงแรมที่พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ทา่น 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม          
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เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 

สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบั

เจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า 

1. พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่

เชงเกน้หรือไมก่ต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่  

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหน้าใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่น้ันและมอีายุไมเ่กิน 6 เดือน) รูปถา่ย 

ตอ้งเหน็ใบหู และ เปิดหนา้ผาก ใหเ้หน็คิ้ว ชดัเจนเทา่น้ัน หา้มใสค่อนแทคเลนส(์สายตา) และเคร่ืองประดบัทุกชนิดในรูปถา่ย 

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี   

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษทัที่ทา่นทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น้ัน โดยระบุตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีที่เร่ิมทาํงานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากน้ันจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงั

ครบกาํหนด  

5. กรณีที่เป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสีย

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

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

ฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมจีาํนวนไมต่ ํ่า

กวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจ้า่ยได ้

อยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิลาํเนา **สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั**  

7. กรณีที่บริษทัของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาทาํงานของทา่น โดยระบุ

รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่น้ัน  

9. กรณีที่เดก็อายุตํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา 

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกีทา่นหน่ึงได ้ณ ที่วา่การอาํเภอหรือเขต 

โดยมนีายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอยีดเกี่ยวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกดิ,ญาตพิี่นอ้ง,สถานที่เกดิ และจาํนวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบดิเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวซี ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ ไดช้ ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนคาํร้องใหมก่็ตอ้งชําระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าที่ ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเตมิทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  



 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์EK011 FRANCE SWISS TITLIS 7D3N MAR19-EK-W70 

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิตใินนามของบริษทั 

13. การย่ืนวซีา่น้ัน ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่น้ัน ถึงสามารถดาํเนินการขัน้ตอนการย่ืนวซีา่

ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

    หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์EK011 FRANCE SWISS TITLIS 7D3N MAR19-EK-W70 

 

 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลน้ีใชเ้พ่ือนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทตู ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพ่ือใหท่้านเขา้ใจง่าย แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านัน้ 
 

 

ช่ือ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………………….....…….………………....……….. 

นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………….....……….…………....………….

นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ] ……………………………………………………………………………………………….....…………………..….………… 

ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….....………………….….……..….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด [ภาษาองักฤษ] …………………………………………………………………………….....……………………….….........

สถานท่ีเกิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………….....………………………...………..

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั…………………......…………………………….……..  

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้ 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................................................. 

 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………….......……………………….………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ท่ีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......................…………………………....................................................................... 
 

สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................ 
 

ท่ีอยู่ท่ีท างานหรือสถานศึกษา.................................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................................................ 

ต าแหน่งงาน ............................................................................................................................................................ 
 

โทรศพัทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน.................................................................................. 
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รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน......................................... 
 

แหล่งท่ีมา............................................................................................................................................................... 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกลุ  บิดา [ภาษาองักฤษ] ....................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกลุ มารดา [ภาษาองักฤษ] .................................................................................................................... 
 

ช่ือ-นามสกลุ  คู่สมรส [ภาษาองักฤษ] ................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส...................................................................................................................................................... 

จงัหวดัท่ีเกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส....................................................... 

 

วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้ โปรดระบุ  

1. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

2. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

3. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

4. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

5. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

 

เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี 

 ไม่เคย 

 เคย (กรณุาระบุวนัท่ี หากทราบ)....................................................................................................................... 

 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

 ไม่เคย 

 เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................................................................................ 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

 ตวัผูข้อวีซ่าเอง      มีผูอ่ื้นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกลุ................................................ 

                                                                 ท่ีอยู่………………………………………………..…………………………………..  
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           ความสมัพนัธ.์........................................................................ 

****************************************************************************************** 

หมายเหต ุ: การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทัง้ส้ิน  บริษทัเป็นเพียง

ตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 

 

 

 


