ฝรัง่ เศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
ยอดเขาทิตลิส แคว้นอัลซาส สตราสบูรก์ กอลมาร์
ปารีส หอไอเฟล ล่องบาโตมูช แกลลอเรียลาฟาแยตต์ แรงส์
มหาวิหารแห่งเมืองแรงส์ แองเกิลเบิรก์ ยอดเขาทิตลิส
เมืองซูก ลูเซิรน์ สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน

วันแรก

กรุงเทพฯ–ดูไบ

(ไทย)

18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว
T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
Dream Destinations Tour

21.25 น. ออกเดิ นทางสู่เ มื อ งดู ไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)

วันที่สอง

ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-แกลลอเรียลาฟาแยตต์-พีระมิดแก้วพิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ร้านค้าปลอดภาษี ล่องเรือบาโตมูซ
(ยูเออี-ฝรัง่ เศส)

00.50 น. เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
04.05 น. เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
09.25 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและรับสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู่ มหา
นครปารีส (Paris) เมื องหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมื องที่
มีมนต์เสน่ห์อนั เหลื อล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่
นัก ท่องเที่ยวอยากมาเยื อนมากที่สุด ปัจจุบ นั กรุ งปารี ส
เป็ นหนึ่ งในศูนย์ก ลางทางเศรษฐกิจและวั ฒนธรรมที่ลา้
สมัยแห่งหนึ่ งของโลก ที่ทรงด้วยอิท ธิ พ ลของการเมื อง
การศึกษา บันเทิง สื่ อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทา
ให้ก รุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในเมื องที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่ งของ
โลก นาถ่ายรู ป เป็ นที่ระลึ กกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel)
สัญลักษณ์ท่ โี ดดเด่น สูงตระหง่านคูน่ ครปารี สด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1889 นาท่านสู่ แกลลอ
เรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุ งปารี ส เปิ ดกิจการใน ค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารี สชอบเดิ นช้อป
ปิ้ งกันมากที่สุด แถมมีรา้ นอาหารแบบบริ การตนเองกับทิวทัศน์ท่ สี วยงามบนชัน้ 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่าง
ชัดเจน ห้างสรรพสิ นค้านี้ มีสินค้าหลายหลากยี่หอ้ และมีส่ ิ งของทุกประเภทไว้ลอ่ ตาล่อใจนักช้อปปิ้ ง มีแบรนด์ดงั ๆ ให้
เลื อกสรรได้อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็ นต้น
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็ นพิพิธภัณฑ์ทาง
ศิลปะที่มีช่ ื อเสียงที่สุด เก่าแก่ท่ ีสุ ดและใหญ่ท่ ีสุดแห่งหนึ่ ง
ของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั
เป็ นสถานที่ท่ ีจดั แสดงและเก็บรักษาผลงาน ทางศิลปะที่
ทรงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก อิสระท่านเลื อกซื้ อ
สิ น ค้ า แ ฟ ชั่ น ร า ค า ถู ก ใ น ร้ า น ค้ า ป ล อ ด ภ า ษี
(DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่ องสาอาง น้าหอม นาฬิกา
หรื อกระเป๋ า น าท่ า นล่ อ งเรื อ บาโตมุ ช (Bateaux
Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารี ส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน
คลาสสิคของอาคารต่าง ๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้า เป็ นอีกหนึ่ งประสบการณ์ท่ นี ่าประทับใจ
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Mercure Paris Roissy Charles-De-Gaulle หรื อ
ระดับเดียวกัน

วันที่สาม La Vallee Village Outlet-แรงส์-มหาวิหารแรงส์
เช้า

(ฝรัง่ เศส)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้ งที่รวม
ร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ งที่ครบครันด้วยสินค้าชัน้ นาต่าง ๆ มากมาย
Dream Destinations Tour

คา่

เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESEL GIRBAUD, PAUL SMITH,
BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, DOLCE &
GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ (อิสระอาหารกลางวันเพื่ อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง)
นาท่านเดินทางสู่เมืองแรงส์ (Reims) เป็ นเมื องที่ตงั้ อยูใ่ นแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นถิ่น
กาเนิ ดของแชมเปญ นาท่านถ่ายรู ป มหาวิหารแรงส์ (Reims Cathedral) และมหาวิหารนอร์ทเทอดามที่ถูกใช้เพื่อเป็ น
สถานที่สาหรับการทาพระราชพิธีบรมราชาภิ เษกกษัตริ ย ์
ฝรั่งเศส โดยมหาวิ ห ารถูกตกแต่ง ด้วยประติ มากรรมแบบ
โกธิค และได้รับเลื อกโดยองค์การยูเนสโกให้ข้ นึ ทะเบียนเป็ น
มรดกโลกเมื่ อปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดับกระจก
สี ท่ ี สร้า งระหว่า งคริ สต์ศ ตวรรษที่ 13 ถึ ง 20 ประดับ
หน้าต่างกุหลาบที่ได้รับการประดับด้วยกระจกสี มหาวิหาร
แห่งนี้ ยังเป็ นมหาวิหารที่ประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎ
การขึ้นเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่งฝรั่งเศสตัง้ แต่สมัยของพระเจ้าโคล
วิสในปี ค.ศ. 496 และเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นที่น่ ี ก็คือการที่โจนออฟอาร์คนากาลังของฝรั่งเศส บุกเข้ายึดมหาวิหารคืน
จากอังกฤษในช่วงสงครามร้อยปี เพื่อประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ท่ ี 7 ในปี ค.ศ. 1429
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Holiday Inn Reims – City Center หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สี่

สตราสบูรก์ -จัตุรสั เกลแบร์-มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ -กอลมาร์-เมืองเก่ากอลมาร์

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสูเ่ มืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมื องมรดกโลกด้าน
มนุ ษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็ นเมื องหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็ นเมื องที่เรี ยกได้วา่ มี 2
วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่ องจากผลัดกันอยูภ่ ายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้ สลับกันไปมา สตราสบูร์ก
เป็ นเมื องใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็ นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมื องปัจจุบนั ได้ช่ ืน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชม จัตุรสั เกลแบร์ จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญ่ท่ สี ุดซึ่งตัง้ อยูบ่ ริ เวณใจกลาง
ของเมื องสตราสบูร์ก โดยภายในจัตุรัสยังเป็ นที่ตงั้ ของ รู ปปั้นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผูท้ ่ มี ีบทบาทสาคัญในเรื่ องสงคราม
การปฏิวตั ิของประเทศฝรั่งเศส นาท่านถ่ายรู ป มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ มีความสูงอยูท่ ่ ี 142 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึ้น
ระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถื อว่าเป็ นอาคารโบสถ์ท่ สี ูงที่สุด
ในประเทศฝรั่งเศส เดินทางสู่เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมื องศูนย์กลางการท่องเที่ยวอันดับ สองของแคว้นอัล ซาซ
(ALSACE) เป็ นเมื องที่ยัง คงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ไ ด้
อย่า งมาก น าท่า นชมเขตเมื อ งเก่ า กอลมาร์ (COLMAR OLD
TOWN) เขตที่มีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตัง้ อยู่ ซึ่ง
บางหลังเป็ นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อนั งดงาม เป็ นย่านที่มีฉายาว่า
“เวนิ สน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านที่ได้ช่ ื อมาจากลัก ษณะของ
บ้านเรื อนที่ตงั้ อยูบ่ นสองฝั่งคลอง ตัง้ อยูต่ ิดกับแม่น้าโลช (LAUCH)
มีค ลองเล็ ก ๆ และมีบ า้ นไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิ ค และ
เรอเนซองส์
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Golden Tulip Mulhouse Basel หรื อระดับเดียวกัน

เที่ยง

คา่

(ฝรัง่ เศส)

Dream Destinations Tour

วันที่หา้ แองเกิลเบิรก์ -ยอดเขาทิตลิส-ถ้าน้าแข็ง-ลูเซิรน์ -สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
(ฝรัง่ เศส-สวิสฯ)
เช้า

เที่ยง

คา่

บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่า น
เดินทางสูเ่ มืองแองเกิลเบิรก์ เพื่อนั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของ
โ ล ก สู่ ย อ ด เ ข า ทิ ต ลิ ส ( TITLIS) แ ห ล่ ง เ ล่ น ส กี ข อง
สวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทัง้ ปี สูงถึง 10,000
ฟิต หรื อ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้ หิมะจะไม่ละลายตลอด
ทัง้ ปี นั่งกระเช้ายักษ์ท่ หี มุนได้รอบทิศเครื่ องแรกของโลกที่ช่ ือว่า
REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานี บนยอดเขาทิตลิส
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นอิสระให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเยอด
เขาแห่งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นการ ชมถ้าน้าแข็ง ซึ่งเป็ นถา้ ที่เกิดจากฝีมือมนุ ษย์ ภายในเป็ นผนังน้าแข็งพร้อมมีคาอธิยายเป็ นจุด
ๆ หรื อสามารถเดินไปยัง TITLIS CLIFF WALK สะพานแขวนบนยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป
รวมถึงการเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ ร้านขายของที่ระลึก และ ลานหิมะ ซึ่งเป็ นชัน้ บนสุดซึ่งจะเป็ นชัน้ ที่ทา่ นสามารถเดินย่า
หิมะออกไปยังลานกว้างซึ่งเป็ นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขาสู่เมื องแองเกิล
เบิร์กและเดินทางต่อไปยัง เมืองลูเซิรน์ อดีตหัวเมื องโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า
หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทื อกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทื อกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มี
ภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่ าไม้ท่ แี ทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่
นาท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับสะพานไม้ชาเปล หรื อสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้
ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมื องลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้ เป็ น
สะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่ อมต่อไปยังป้อม
แปดเหลี่ยมกลางน้า จั่วแต่ล ะช่องของสะพานจะมีภาพเขี ย น
เรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ น
ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบนั สะพาน
ไม้น้ ี ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกื อบหมด
นาท่านชมรูปแกะสลัก สิง โตบนหน้าผาหิน เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ่ ี
ตั้ง อยู่ใ จกลางเมื องที่ หั ว ของสิ ง โตจะมี โ ล่ห์ ซึ่ งมี ก ากบาท
สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิงโตแห่งนี้ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่
ราว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์ จงรักภักดี
ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสูป้ ้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Sempachersee หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก เมืองซูก-ซูริค-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ-สนามบินซูริค
เช้า

(สวิสฯ)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็ นเขตปกครองที่มีรายได้
เฉลี่ยน้อยที่สุดแต่ปัจจุบนั คื อเมื องที่รวยที่สุดของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ มีเขตเมื องเก่าที่กต่ งั้ มาตัง้ แต่ศตวรรษที่13
อาคารบ้านเรื อนยังคงสภาพดัง้ เดิมไว้อย่างสวยงามอีกทัง้ ยังเป็ นเมื องที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของประเทศ
อิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางสู่ เมืองซูริค เมื องที่ใหญ่ท่ สี ุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นา
ท่านเที่ยวชมจัตุ รัส ปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ท่ ีมีมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็ น
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ศูนย์กลางของการค้าสัตว์ท่ สี าคัญของเมื องซูริค ปัจจุบนั จัตุรัสนี้ ได้กลายเป็ นชุมทางรถรางที่สาคัญของเมื องและยังเป็ น
ศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ฟ
รอมุน สเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ท่ ีมีช่ ื อเสี ยงของ
เมื องซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริ ยเ์ ยอรมันหลุยส์
ใช้เป็ นสานัก แม่ชีท่ ีมีกลุม่ หญิ ง สาวชนชัน้ สู งจากทางตอนใต้
ของเยอรมันอาศัยอยู่ นาท่านสู่ ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ
(Bahnhofstrasse) เป็ นถนนอันลื อชื่ อที่มีค วามยาวประมาณ
1.4 กิโลเมตร เป็ นถนนที่เป็ นที่รูจ้ กั ในระดับนานาชาติ ว่าเป็ น
ถนนช้อปปิ้ งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่ง หนึ่ งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็ นที่ตงั้ ของห้างสรรพสิ นค้า
ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่ องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
22.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 86
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
ราคา

กาหนดการเดินทาง
มิถุนายน

49,900

3-9 มิ.ย. 2563

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
✓ ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ไี ม่
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สามารถเข้าพักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
✓ ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี )
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
✓ หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
(หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
ชื่อธนาคาร
สาขา
ประเภท
เลขที่บญ
ั ชี
ชื่อบัญชี
ธนาคารกรุ งเทพ
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
877-7-31971-9
นายราเมศร์ เสื อยงค์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
407-989482-0
นายราเมศร์ เสื อยงค์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
670-1-23301-0
นายราเมศร์ เสื อยงค์
ธนาคารกสิกรไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
026-8-69526-5
นายราเมศร์ เสื อยงค์
ธนาคารกรุ งไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
986-0-65322-4
นายราเมศร์ เสื อยงค์
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด (ในกรณี ท่ ยี ่ ืนวีซา่ แล้วขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง)
2.
ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
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กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ผี ูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ท่ ี
สูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่
กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท จะถื อว่า
ท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอานาจในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6.
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
7.

ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารในการขอยื่ นวี ซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วัน ทาการ ผู้เ ดิ น ทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับ
เจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า
1.
พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2.
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน) รู ปถ่าย
ต้องเห็นใบหู และ เปิ ดหน้าผาก ให้เห็นคิ้ว ชัดเจนเท่านั้น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์(สายตา) และเครื่ องประดับทุกชนิ ดในรู ปถ่าย
3.
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.
ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดื อนในปัจจุบนั ,
วันเดื อนปี ท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลัง
ครบกาหนด
5.
กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบ
เสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน
6.
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอและมีจานวนไม่ต่ า
กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้
อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาเนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดื อนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุ ดในบัญชี ต้องมียอดอัพเดตไม่
เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยื่ นวีซา่ และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่น สถานฑูต
ไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7.
กรณี ท่ ีบริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1 -6 แล้ว
ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุ
รายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดิ นทางนี้ ในจดหมายด้วย
Dream Destinations Tour

8.
9.

10.
11.

12.
13.

กรณี ท่ เี ป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
กรณี ท่ ีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต
โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดื อนปี เกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูก ปฏิ เสธวีซ่า สถานทูตไม่คื นค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นค าร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระ
ค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
การยื่นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่นวีซา่
ได้

** เอกสารประกอบการยื่ นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
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โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานที่ทางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ที่อยู่ที่ทางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คูส่ มรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคูส่ มรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่..........................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ที่อยู่…………………………………………………………………………………..
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*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น
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