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ฝรังเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
ปารีส – แรงส์ – กอลมาร์ – สตราสบูรก์ – ชาฟฟ์ เฮาเซ่น – ลูเซิรน์
แองเกิลเบิรก์ – ทิตลิส – โคโม่ - ลูกาโน่ – มิลาน

วันแรก
17.0 น.
20.35 น.
วันทีสอง
00.50 น.
03.20 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้ าทีให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK373
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
ดูไบ – ปารีส – จัตุรสั คองคอร์ด – ถนนช็องเซลิ เซ่ – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่นําแซน
แวะเปลียนเครืองทีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่เมืองปารีส ประเทศฝรังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK71 (บริการอาหารและ
เครืองดืมบนเครือง)
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เทียง
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วันทีสาม
เช้า

เทียง

เดินทางถึง ปารีส ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง ก่อนจะออกเดินทางไปยังตัวเมืองปารีส เมืองแห่งแสงสีและ
ความศิวไิ ลซ์ เพือชมเมืองสําคัญและศูนย์กลางยุโรปตังแต่สมัย
ศตวรรษที 17 จนถึงปั จจุบนั แน่ นอนว่ามาถึงปารีสแล้วก็ต้อง
ไม่พ ลาดทีจะไปแวะถ่ ายรูปกับหนึ งในแลนด์มาร์ก ของปารีส
ประตู ช ัย อาร์ค เดอทรี ย งฟ์ (Are de Triomphe) อนุ สรณ์
สถานแห่งชัยชนะขนาดใหญ่แห่งนีตังอยู่ใจกลาง จัตุรสั ชาร์ล
เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเริมต้นของถนน 12
สายสําคัญของปารีส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านชมและถ่ ายรูปกับสัญลักษณ์ คู่บ้านคู่เมือง หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง 324 เมตรแห่งนี
เคยได้ชอว่
ื าเป็ นสิงก่อสร้างทีสูงทีสุดในโลกมาแล้วในช่วงปี 1889 และทีไม่ไกลจากหอไอเฟลนันคือ ถนน
สายดัง ถนนชองเซลิ เซ (Champs-Elysees) ถนนทีนักช้อปปิ งทุกคนต้องรู้จกั ดี เพราะตลอดความยาว
. กิโลเมตรจะเรียงรายไปด้วยร้านค้ามากมาย เต็มไปด้วยแบรนด์ชนนํ
ั าให้ได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที
เพราะหนึงในจุดเด่นของปารีสก็ต้องบอกว่าเป็ นแหล่งช้อปปิ ง
ชันนํานีเอง นําทุกท่าน ล่องเรือแม่นําแซน แม่นําสายหลักที
ไหลผ่านปารีส นังเรือชมความสวยงามของปารีส โดยเรือจะ
นํ าเราชมอาคารสวยสถาปั ต ยกรรมยุโ รป มองเห็น อาคาร
รัฐสภา ลอดใต้สะพานใหญ่ ได้ชมหอไอเฟลในอีกมุม สัมผัส
วิถชี วี ติ ของชาวปารีสได้ชดั เจนตลอดริมแม่นํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Forest Hill La Villette หรือระดับเดียวกัน
ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลฟู วร์ – Benlux Duty Free – Galeries Lafayette
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเทียวชมในตัวเมืองปารีส ถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลฟู วร์ (Louvre Museum) พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ
ทีมีขนาดใหญ่ทสุี ดในฝรังเศส โดดเด่นด้วยโดมกระจกทีเป็ นทังทางเข้าและไฮไลท์ของพิพธิ ภัณฑ์ ภายใน
นันมีผลงานศิลปะรวบรวมเอาไว้มากกว่า 380,000 ชิน นํ าทุกท่านช้อปปิ งสินค้า Duty Free ทีร้าน เบน
ลักซ์ (Benlux) ร้านค้าทีมากมายด้วยสินค้าชันนําจากแบรนด์ดงั ในราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็ นนําหอม
เครืองสําอาง นาฬิกา เครืองประดับ และอืนๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น Armani, Calvin Klein, Burberry,
Dior และอีกหลายแบรนด์ให้เลือกซือ แล้วแวะไปเยียมชมมหาวิหารสําคัญของกรุงปารีส มหาวิหารนอร์ธ
เทอดาม (Notre Dame Cathedral) เป็ นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็ นโบสถ์สไตล์โกธิค
ทีสวยงามและอลังการ มหาวิหารแห่งนีสร้างขึนครังแรกตังแต่ 1163 ก่อนจะเสร็จสินในปี 1345 ภายนอก
โดดเด่นด้วยหอคอยคู่สูง 69 เมตร ส่วนภายในก็สวยไม่แพ้กนั ด้วยกระจกสีททํี าออกมาได้อย่างประณีต
งดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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อิ สระช้อปปิ งที ห้างสรรพสิ นค้ า Galeries Lafayette ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทัง 9 ชันนันแน่ นขนัด
ไปด้วยสินค้าแบรนด์ต่างๆ แถมยังสามารถทํา Tax Refund ได้ทห้ี างนีได้เลยด้วย สะดวกมาก
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก Forest Hill La Villette หรือระดับเดียวกัน
ปารีส – แรงส์ – กอลมาร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางจากปารีส มุ่งหน้าสู่ แรงส์ (Reims) เมืองในแคว้นกร็องแต็สต์ (Grand Est) เมืองแรงส์นันถือ
เป็ นเมืองใหญ่ มาตังแต่ส มัยก่อ น เป็ นหัวเมืองหลักในสมัย จัก รวรรดิโ รมัน จนเมือเข้าสู่ยุคของราชวงศ์
ฝรังเศส เมืองแรงส์กย็ งั คงความสําคัญไม่เปลียนแปลง สังเกตเห็นได้ชดั จากอาคารสวยต่างๆ ทีเรียงรายอยู่
ในตัวเมือง แถมด้วยโบสถ์วหิ ารและคฤหาสน์ ขนาดใหญ่ทกระจายอยู
ี
่รอบเมืองรอให้ค้นหา แวะเยียมชม
และถ่ายรูปกับ มหาวิ หารแรงส์ (Reims Cathedral) หรือในชืออย่างเป็ นทางการว่ า มหาวิหารน็ อทร์ดาม เดอ แรงส์ (Cathedral Notre-Dame de Reims) มหาวิหารเก่าแก่ทยืี นหยัดมากว่ า
ปี ทีสร้าง
แทนทีวิหารหลวงแห่งเก่าทีถูกทําลายลงไปเพราะไฟไหม้ มหาวิหารแรงส์ได้กลายเป็ นวิหารทีมีความสําคัญ
อย่างมากต่อฝรังเศส เพราะพิธรี าชาภิเษกของกษัตริยแ์ ห่งฝรังเศสและพิธอี ภิเษกสมรสก็ได้จดั ขึนทีมหา
วิหารแรงส์นีเอง ทีด้านหน้าวิหารมีทงรู
ั ปปั นนู นสูงบรรจงเรียงร้อยเป็ นเรืองราวบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์
ของฝรังเศสและในทางศาสนา เข้ามาด้านในก็สวยไม่แพ้กนั ด้วยการประดับตกแต่งด้วยกระจกสีขนาดใหญ่
และรูปปั นน่ าทึงมากมาย แน่ นอนว่าความสวยและความสําคัญทําให้มหาวิหารแห่งนีได้รบั การขึนทะเบียน
เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ไปเรียบร้อยตังแต่เมือปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นังรถโค้ชสู่ กอลมาร์ (Colmar) เมืองหลวงแคว้นอาลซัสทางฝั งตะวันออกเฉียงเหนือของฝรังเศส ได้ชอว่
ื า
เป็ น เมืองหลวงแห่งไวน์ อาลซาเชียน นอกจากนียังสวยงามและขึนชือในการเป็ นเมืองเก่ าทีได้ร ับการ
อนุรกั ษ์เอาไว้อย่างดี มากมายด้วยสถาปั ตยกรรม แลนด์มาร์ก และพิพธิ ภัณฑ์มากมายให้เยียมชม
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Mercure Colmar Centre Unterlinden หรือระดับเดียวกัน
กอลมาร์ – สตราสบูรก์ – ชาฟฟ์ เฮาเซ่น – นําตกไรน์ – ลูเซิ รน์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เทียวชมเมือง กอลมาร์ เมืองทีได้ชอว่
ื า ลิตเติลเวนิส ด้วยเพราะสายนํ ามากมายทีตัดผ่านตัวเมือง และ
อาคารต่างๆ ทีสร้างเลียบริมคลอง ทําให้ได้ความรูส้ กึ คล้ายคลึงกับทีเวนิสนันเอง แม้จะเป็ นเมืองทีมีขนาด
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ไม่ใหญ่ แต่น่าดึงดูดด้วยความเงียบสงบ และความสวยของอาคารบ้านเรือนต่างๆ ทีมีเอกลักษณ์โดดเด่น
ในแบบของตัวเองทีเป็ นแบบผสมผสานระหว่างสไตล์เยอรมันและฝรังเศส แวะชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน
(St. Martin’s Church) โบสถ์หลักของเมืองกอลมาร์มาตังแต่ช่วงศตวรรษที 14 สวยและงดงามด้วยศิลปะ
การออกแบบสไตล์โกธิค โดดดเด่นด้วยหอคอยทีสูงตระหง่านถึง 71 เมตร เป็ นหนึงในแลนด์มาร์กทีพลาด
ไม่ได้ของเมืองกอลมาร์เลย
เดินทางไปเยียมชมเมือง สตราสบูรก์ (Strasbourg) หนึงในเมืองท่าริมแม่นําทีสําคัญของฝรังเศส และยัง
เป็ นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการค้าขายด้วย แวะเทียวชมบริเวณ จัตุรสั เกลแบร์ (Place Kleber)
จัตุรสั ใหญ่ก ลางเมืองทีตังอยู่ในย่านเมืองเก่ าทีได้รบั การขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้ว ใน
บริเวณจัตุรสั นีนอกจากจะสวยด้วยอาคารต่างๆ ทีรายล้อมแล้ว ยังมากมายด้วยร้านค้าและซ็อปมากมาย
ทําให้เป็ นย่านการค้ายอดนิยมแห่งหนึง
รับประทานอาการกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มุ่งหน้าสู่ ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ ทีเมือง ชาฟฟ์ เฮาเซ่น (Schaffhausen) หัวเมืองหลักทางตอนเหนือ
ของสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองชาฟฟ์ เฮาเซ่นส่ว นใหญ่ ยงั คงอนุ รกั ษ์ อาคารบ้านเรือนต่ างๆ ตังแต่สมัยยุค
เรเนสซองส์เ อาไว้ จุด หมายหลัก ทีเมือ งนีของเราก็เพือชมนํ าตกทีใหญ่ท ีสุดในทวีป ยุโ รป นํ าตกไรน์
(Rhine Falls) แม้จะสูงเพียง 23 เมตร แต่ความกว้างนันมากถึง
150 เมตรเลยทีเดียว ด้วยความใหญ่ของนํ าตกทําให้มลี ะอองนํ า
ฟุ้งกระจายอยู่โดยทัว แต่ความงามของนําตกแห่งนีมากีครังก็ไ ม่
เบือเลย
เดินทางสู่ ลูเซิ รน์ (Lucerne)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Grand Europe หรือระดับเดียวกัน
ลูเซิ รน์ – แองเกิ ลเบิ รก์ – ทิ ตลิ ส – โคโม่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เทียวชมเมืองลูเซิรน์ และจุดหนึงทีน่าชมมากในย่านนีก็คอื สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานทีดู
ไม่เหมือนสะพานและมีอายุเก่ าแก่มากกว่า
ปี ทีว่าไม่เหมือนสะพานก็
เพราะแวบแรกอาจดูคล้ายอาคารกลางนํ า แต่จริงๆ แล้วสร้างขึนเพือใช้ข้าม
ไปมาระหว่ า งสองฝั งแม่นํ ารอยซ์ (Reuss River) อนุ สาวรีย์สิ งโต (Lion
Monument) สัญลักษณ์ สําคัญอีกชินของลูเซิร์นถู กสร้างขึนเพือเป็ นทีระลึก
และเป็ นเกียรติแก่เหล่าทหารหาญชาวสวิสซึงส่วนใหญ่เป็ นชาวลูเซิรน์ มากก
ว่า
คนทีออกรบและเสียชีวติ ในฝรังเศสเมือครังเกิดสงครามปฏิวตั ยิ ุคพระ
เจ้าหลุยส์ท ี ซึงเป็ นการเจาะเนือหินและแกะสลักขึนรูปเป็ นประติมากรรมสิงโตตัวใหญ่สวยงามมากแม้
จะมีใบหน้าโศกเศร้าดังทีว่าก็ตาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มุง่ หน้าสู่เมือง แองเกิ ลเบิ รก์ (Engleberg) เมืองรีสอร์ทบรรยากาศแสนดีท่ามกลางหุบเขาสูงสวยๆ ทีราย
ล้อม ทีเมืองแองเกิลเบิรก์ นีเองทีเป็ นจุดขึนเคเบิลคาร์ทจะพาเราขึ
ี
นไปยังภูเขาด้านบน เพือชมวิวของ ทิ ต
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เย็น
วันทีเจ็ด
เช้า

เทียง

เย็น
วันทีแปด
เช้า

ลิ ส (Titlis) เทือกเขาสูงถึง 3,238 เมตร เป็ นหนึงในยอดเขาทีสูงทีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากความ
สูงแล้ว ทัศนียภาพสวยๆ ของวิวโดยรอบก็น่าประทับใจมาก จากทิตลิสนังกระเช้ากลับลงมาทีเมืองแองเกิล
เบิรก์
นังรถโค้ชข้ามไปยัง ประเทศอิ ตาลี โดยมีเป้ าหมายที โคโม่ (Como) เมืองทีเพียบพร้อมด้วยทัศนี ยภาพ
อันงดงาม ทังเทือกเขาแอลป์ สูง และทะเลสาบโคโม่ ทําให้เป็ นแหล่งท่องเทียวยอดฮิต ยังไม่นับผลงาน
ศิลปะชันเลิศมากมายทัวเมือง โบสถ์เก่าแก่ โรงละคร และพิพธิ ภัณฑ์อกี มากมาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Just Hotel Lomazzo Fiera หรือระดับเดียวกัน
โคโม่ – FoxTown Factory Store – มิลาน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เทียวชมเมือง โคโม่ ชมวิวสวยๆ ริมทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที 3 ของอิตาลี ด้วย
พืนทีกว้างถึง 146 ตารางกิโลเมตร และด้วยความลึกสูงสุดถึง 400 เมตร ทําให้เป็ นหนึงเป็ นทะเลสาบทีลึก
ทีสุดของทวีปยุโรปเลยทีเดียว เดินทางสู่เมือง เมนดริซิโอ (Mendrisio) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทีเมืองนี
มีเอาท์เล็ตชือดังระดับโลกอยู่แห่งหนึงทีได้รบั ยกให้เป็ น ใน เอาท์เล็ตทีดีทสุี ดในโลก อิ สระช้อปปิ งที
"ฟ็ อกซ์ทาวน์ แฟคทอรี สโตร์ส" (FoxTown Factory Stores) เอาท์เล็ตในร่มขนาดใหญ่ใ กล้ช ายแดน
สวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ร้านค้ากว่า
ร้าน พร้อมด้วยแบรนด์ชนนํ
ั ากว่า
แบรนด์ตงอยู
ั ่ภายใน
อาคารขนาดใหญ่ทาํ ให้สามารถช้อปปิ งได้ไม่ว่าสภาพอากาศด้านนอกจะร้อนหรือหนาวจัด
อิ สระอาหารกลางวัน เพือให้สะดวกกับการช้อปปิ งใน ฟ็ อกซ์ทาวน์ แฟคทอรี สโตร์ส ทีมีมากถึง 4 ชัน
และในทุกๆ ชันก็ได้อดั แน่ นไปด้วยแบรนด์เนม ไม่ว่าจะเป็ นเสือผ้า รองเท้า เครืองประดับต่ างๆ แบรนด์
ดังทีสามารถหาซือแล้วช้อปปิ งได้ทเอาท์
ี เล็ตแห่งนีก็ได้แก่ Dolce & Gabbana, Jil Sander, Michael Kors,
Prada, Versace, CK และอีกมากมาย
มุ่งหน้าสู่ มิ ลาน (Milan) เทียวชมหนึงในเมืองหลักของประเทศอิตาลี เป็ นศูนย์กลางทังทางด้านการค้า
ศิลปะ เศรษฐกิจ และการศึกษา และได้ชอว่
ื าเป็ น เมืองหลวงแห่งแฟชันและการออกแบบ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Bedbank NH Milan หรือระดับเดียวกัน
มิ ลาน – มหาวิ หารมิ ลาน พิ อาซซ่า เดล ดูโอโม่ – Galleria Vittorio Emanuele – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เทียวชมแลนด์มาร์กของเมืองมิลาน ณ จัตุรสั กลางเมือง (Piazza del Duomo) ทีจัตุรสั แห่งนีโดดเด่นนัน
นอกจากจะเป็ นศูนย์กลางเมืองแล้ว ก็ดว้ ยเพราะเป็ นสถานทีตังของ มหาวิหารมิ ลาน (Milan Cathedral)
มหาวิหารประจําเมืองขนาดใหญ่ แห่งนีคือโบสถ์ทใหญ่
ี ทสุี ดในประเทศอิตาลี เด่นด้วยศิลปะแบบโกธิคที
ตกแต่งด้านนอกด้วยยอดแหลมจํานวนมากถึง
135 ยอด พร้อ มด้ว ยรูปแกะสลัก จากหิน อ่ อ น
จํ า นวนมากทีประดับ อยู่ โ ดยรอบ ทีบริเ วณ
จัตุ ร ัส แห่ ง นี ยัง มีส ัญ ลัก ษณ์ เ ด่ น อยู่ นั นก็ ค ือ
อ นุ ส า ว รี ย์ พ ร ะ เ จ้ า เ อ็ ม ม า นู เ อ ล ที 2
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(Monument to Vittorio Emanuele II) อนุ สาวรียแ์ ห่งนีได้ถูกสร้างขึนในปี 1896 เพือเป็ นเกียรติแด่พระ
เจ้าวิค เตอร์ เอ็มมานู เ อลที 2 ผู้ทได้
ี ขนเป็
ึ นกษัต ริย์อ งค์แ รกของอิต าลีในปี 1861 เป็ นรูปปั นทรงม้าใน
อิรยิ าบถกําลังออกรบอยูบ่ นแท่นหินอ่อน

เทียง

เย็น
21.20 น.
วันทีเก้า
06.35 น.
09.30 น.
18.40 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ สระช้ อ ปปิ งที Galleria Vittorio Emanuele II ที ตั งอยู่ ท างฝั งขวาของ มห าวิ ห ารมิ ล าน เป็ น
ห้างสรรพสินค้าทีเก่าแก่ทสุี ดในอิตาลี โดยสร้างขึนในปี 1877 มากมายด้วยร้านค้า ร้านอาหาร มากมายใน
อาคารขนาด 4 ชันสองข้างทางเดินกว้าง ทีโดดเด่นมากก็คอื หลังคาทรงโดมเป็ นกระจกใส ทําให้สามารถช้
อปปิ งได้ในทุกสภาพอากาศ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นมิ ลาน เพือเดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 92 แวะเปลียนเครือง (บริการอาหารและ
เครืองดืมบนเครืองบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทียวบินที EK 372
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
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อัตราค่าบริการ
ราคา

วันเดิ นทาง
มิ ถนุ ายน

- มิ.ย.
มิ.ย.- ก.ค.

กรกฎาคม

- ก.ค.
ก.ค.- ส.ค.

กันยายน

- / - ก.ย.

ตุลาคม

49,900

3-11 / 7-15 / 10-18 / 17-25 ต.ค.

สิ งหาคม

- ส.ค.

52,900

ตุลาคม

- ต.ค.

50,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดียว เพิมท่านละ 10,000 บาท

อัตรานี รวม
✓ ค่าตัวเครืองบินชันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีระบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทียวตามทีระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนียมตามทีระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง ,000,000 / 500, บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนี ยมในการขอยืนวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงิ นค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
✗ ค่ าภาษี มูลค่ าเพิ ม 7% ภาษี หกั ณ ที จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊
เท่ านัน)
✗ ค่านําหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกําหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ งคน
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✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่ างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครืองดืมในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ นและคนขับรถท้องถิ น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขันตํา 100 บาท / วัน / คน (100 * 7 วัน)
เงือนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัด จําท่ านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนา
หนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทังหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ

,

บาท พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง ภายใน วัน หลังจากทีจองทัวร์ โดยโอนเงินผ่าน

ชือบัญชี บริษทั โก อินเตอร์ ฮอลิเดย์ จํากัด
กสิกร
กรุงเทพ
ไทยพาณิ ชย์

สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว
สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
สาขา โฮมเวิรค์ ราชพฤกษ์

บัญชี ออมทรัพย์

730-2-69467-7
924-0-10557-8
402-3-01011-9

การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึนไป คืนมัดจําทังหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบืองต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทังหมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ าในกรณีทผูี ้เดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีทสูี ญหาย สูญเสียหรือ ได้รบั บาดเจ็บ ทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัว หน้ าทัวร์ เช่ นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริก ารใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทังหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
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เอกสารทีต้องใช้ในการยืนวีซ่า
1. พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.
จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านันและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสําคัญส่วนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สําเนาใบเปลียนชือหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน โดยระบุตําแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ทเริ
ี มทํางานกับบริษัทนี และช่ว งเวลาทีขอลางาน เพือเดินทางไปยุโรป หลังจากนันจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ในวันทียืนวีซ่า) ควรเลือกเล่มทีมีการ
เข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจาํ นวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจะครอบคลุม
ื บสู่ภมู ลิ าํ เนา
กับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถทีจะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่อกลั
หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดื อน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่ านัน (ในกรณี ทีผู้อืนเป็ นคน
ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชือมโยงความสัมพันธ์พร้อมยืนเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบริ
ี ษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทังหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพือแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางาน
ของท่าน โดยระบุรายชือผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจัดการเดินทางนีในจดหมายด้วย
8. กรณี ทีเป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ทีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อําเภอ / เขต ทีท่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
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- เอกสารเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันทีมายืนขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้ องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่กต็ ้อง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้ าทีไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าว
เช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูตเพือให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรืองวีซ่าของท่านเนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
13. การยืนวีซ่านันผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านันถึงสามารถดําเนินขันตอนการย่นวี

** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ มเติ มใบละ

บาท **
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รายละเอียดและเอกสารในการขอยืนวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยืน 15 วันทําการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ยนวี
ื ซ่า ตามวันและเวลาทีนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
ชือ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชือ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
ทีอยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด  หย่าร้าง  แยกกันอยู่

เลขทีพาสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีทํางาน..............................................................................................................................................
ทีอยูส่ ถานทีทํางาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ททํี างาน.................................................
การเดินทางในครังนีท่านออกค่าใข้จ่ายเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชือผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่ วงระยะ 3 ปี ทีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่ วงระยะ 3 ปี ทีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ วมือเพือทําวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิวมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพือให้เจ้าหน้าทีตรวจสอบ **

