Hub Group
France 8D 5N
ชมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ โลก 2019
พระราชวังแวร์ซายส์ – พิพิธภัณฑ์ลฟู วร์ – ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุช
มหาวิหารแรงส์ – มหาวิหารน็อทร์ ดาม เดอ แรงส์ – ดิสนี ยแ์ ลนด์ ปารีส
La Vallee Village Outlet
วันที่ 6 มิ ถนุ ายน 62 สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
17.00 น.
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้ าที่ให้การ
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
21.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
วันที่ 7 มิ ถนุ ายน 62 ดูไบ - ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมฟุตบอลหญิ งชิ งแชมป์ โลก ที มชาติ ฝรังเศส
่
พบ
กับ ทีมชาติ เกาหลีใต้
00.50 น. แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
04.05 น.
ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (บริการอาหารและเครื่อ งดื่มบน
เครือ่ ง)
09.25 น.
เดินทางถึงปารีส ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองปารีส นาท่านเดินทางสู่
เมืองแวร์ซายส์ Versailles เมืองทีต่ งั ้ ของพระราชวังหรูหราชื่อดังของโลก ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ของกรุงปารีส ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น า ท่ า เ ข้ า ช ม พระราชวั ง แวร์ ซ ายส์ ( Versailles Palace)
พระราชวังแวร์ซายส์เป็ นพระราชวังหินอ่อนสีขาวสวย ยิง่ ใหญ่และ
ขึน้ ชื่อในความอลังการโอ่อ่าทีถ่ งึ ขัน้ ต้องใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 30
ปี จนกลายเป็ นพระราชวังที่สร้างและออกแบบได้วจิ ติ รบรรจงยิง่
กว่าพระราชวังใดๆ ในยุคนัน้ ภายในตกแต่งทัง้ ด้วยงานไม้แกะสลัก
หินอ่อน เครือ่ งทอง เครือ่ งเงิน และภาพเขียนจากศิลปิ นชื่อดัง ด้วย
จุดประสงค์คอื ต้องการให้ทวโลกได้
ั่
เห็นถึงความมังคั
่ งเงิ
่ นทองของฝรังเศสและเป็
่
นศูนย์รวมความงามที่
อลังการทีส่ ุดในโลก พระราชวังแวร์ซายส์สร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ภายนอกว่างดงามมากแล้ว

เย็น

ภายในยิง่ งดงามกว่าอีกหลายเท่า เมื่อเดินเข้าสู่ภายในจะเห็นว่ามีการแบ่งเป็ นห้องต่างๆ อีกมากมาย ทัง้
ห้องว่าราชการ ห้องโถงขนาดใหญ่ ห้องทรงอักษร ห้องบรรทม ห้องเสวย และอีกมากที่ล้วนประดับ
ประดาไปด้วยเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไม้สอยล้าค่า มีภาพศิลปะจากศิลปิ นที่มชี ่อื เสียงประดับไว้ในทุกๆ
ห้อง ปั จจุบนั นอกจากจะเปิ ดให้นักท่องเทีย่ วสามารถเข้าชมภายในพระราชวังได้แล้ว รัฐบาลฝรังเศสยั
่
ง
ใช้พระราชวังแห่งนี้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในการประชุมระดับชาติต่างๆ อีกด้วย และด้วย
ความสวยงามที่ยงั คงอยู่ถงึ ทุกวันนี้ทาให้ไม่แปลกใจที่พระราชวังแวร์ซายส์ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกเมือ่ ปี 1979
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านสูสนามฟุตบอล ปาร์กเดแพร็งส์ (ฝรังเศส:
่
Parc des Princes) เป็ นสนามฟุตบอล ตัง้ อยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่
มีทน่ี ัง่ 48,712 ทีน่ งั ่ เป็ นสนามกีฬาเหย้าของปารีแซ็ง แฌร์แม็ง ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1973 นับเป็ นสนามทีม่ ที ่นี งั ่ ทุกด้าน นา
ท่ านชมฟุตบอลหญิ งชิ งแชมป์ โลก ที มชาติ ฝรังเศส
่
พบกับ
ที มชาติ เกาหลีใต้ เวลาการแข่งขันเริ่ ม 20.00 น. ตามเวลา
ท้องถิ่ น
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั Hotel Mercure Paris La Défense หรือ

ระดับเดียวกัน
วันที่ 8 มิ ถนุ ายน 62 พิ พิธภัณฑ์ลฟู วร์ – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้าแซน - แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพธิ ภัณฑ์ศิลปะที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดในฝรังเศส
่
โดดเด่ น ด้ ว ยโดมกระจกที่ เ ป็ นทัง้ ทางเข้ า และไฮไลท์ ข อง
พิพ ิธ ภัณ ฑ์ ภายในนัน้ มีผ ลงานศิล ปะรวบรวมเอาไว้ม ากกว่ า
380,000 ชิ้น จากนั น้ น าท่ า นถ่ า ยรูป คู่กับ หอไอเฟล (Eiffel
Tower) ประติมากรรมสูงเสียดฟ้ าทีส่ ร้างขึน้ จากโครงเหล็กกล้า
สัญลักษณ์อนั ดับหนึ่งของปารีสที่รจู้ กั กันทัว่ โลกและเป็ นหนึ่งใน
สิง่ ก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หอไอเฟลตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่
แม่น้ าแซน ชื่อ “ไอเฟล” นัน้ ตัง้ ขึน้ ตามผูอ้ อกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟล” โดยมีความสูงรวมถึง 300 เมตร ใช้
โลหะมากถึง 15,000 ชิน้ โดยถูกยึดติดกันด้วยน็อตมากถึง 2,500,000 ตัว
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่ านล่องเรือแม่น้าแซน แม่น้ าสายหลักที่ไหลผ่านปารีส นัง่ เรือชมความสวยงามของปารีส โดย
เรือจะนาเราชมอาคารสวยสถาปั ตยกรรมยุโรป มองเห็นอาคารรัฐสภา ลอดใต้สะพานใหญ่ ได้ชมหอไอ
เฟลในอีกมุม สัมผัสวิถชี วี ติ ของชาวปารีสได้ชดั เจนตลอดริมฝั ง่ แม่น้ าทีส่ ุดของฝรังเศส
่ ซึ่งเคยถูกใช้เป็ น
เจ้าภาพจัดงานฟุตบอลยูโร 2016 และฟุตบอลฟี ฟ่าเวิลด์คพั 1998 จากนัน้ นาท่านสู่ "แกลลอรี่ ลาฟา
แยตต์" (Galeries Lafayette) อิส ระให้ท่านช้อ ปปิ้ ง ที่ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ช่อื ดังใจกลางกรุง
ปารีส โดยทัง้ 9 ชัน้ นัน้ แน่ นขนัดไปด้วยสินค้าแบรนด์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์ไหน สัญชาติอะไรก็
สามารถหาซื้อได้ท่หี ้างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์น้ี แถมยังสามารถทา Tax Refund ได้ท่หี ้างนี้ได้เลยด้วย
สะดวกมาก

เย็น

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั Hotel Mercure Paris La Défense หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 9 มิ ถนุ ายน 62 มหาวิ หารนอเทรอดาม – ดิ สนี ยแ์ ลนด์ ปารีส

เช้า

เย็น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนแวะถ่ำยรูป หน้ำมหำวิหำรนอเทรอดำมแห่งปำรีส มหาวิหารนอเทรอดาม (Cathedrale Notre
Dame de Paris) เป็ นมหำวิหำรสมัยกอธิค ตัง้ อยู่ทำงฝัง่ ตะวันออกของกรุงปำรีส ประเทศฝรัง่ เศส มหำ
วิห ำรนอเทรอดำมนั้น ถือ ได้ว่ ำ เป็ น วัด ที่ส วยงำมที่สุ ด ในลัก ษณะกอธิ ค แบบฝรัง่ เศส วัด นี้ ได้ร บั กำร
บูรณปฏิสงั ขรณ์โดยเออแชน วียอเลต์ เลอ ดุค ผูเ้ ป็ นสถำปนิกคนสำคัญทีส่ ุดคนหนึ่งของฝรัง่ เศส นำท่ำน
เดินทำงสู่ ดิสนี ยแ์ ลนด์ ปารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็ นอีกสถำนที่ซ่งึ ไม่ควร
พลำด โดยดิสนียแ์ ลนด์ ตัง้ อยู่นอกกรุงปำรีส ประมำณ 30 กิโลเมตร ดิสนียแ์ ลนด์ปำรีส เปิ ดให้บริกำรครัง้
แรกในปี 1992 มีเนื้อที่ ทัง้ หมดประมำณ 350 ไร่ ซึง่ คุณจะได้พบตัวละะครดิสนีย ์ ทีค่ ุณชื่น อำทิ เช่น มิกกี้
เมำส์ (Mickey Mouse), โดนัล ด์ ดัก๊ (Donald Duck ), กู ฟ ฟี่ (Goofy) ตัว ละครอื่น ๆ อี ก มำกมำย
โดยดิสนียแ์ ลนด์ปำรีส แบ่งเป็ น 2 สวน โดยจะเป็ น Disneyland park และ Walt Disney studios park
โดยแต่ละสวนประกอบด้วยเครื่องเล่นต่ำงๆ มำกมำย รวมทัง้ ร้ำนขำยอำหำรและของทีร่ ะลึก
อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงกลับสู่ปำรีส
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั Hotel Mercure Paris La Dé fense หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 10 มิ ถนุ ายน 62 ปารีส - รูออ็ ง – มหาวิ หารรูออ็ ง – ถนน Place du Vieux Marche - แรงส์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองรูออ็ ง (Rouen) เมืองหลวงของแคว้นนอร์มงั ดีบนฝั ง่ แม่น้ าแซนน์ โมเนต์ใช้
ชีวติ อยู่ทน่ี ่ีในปี ค.ศ.1892 อีกหนึ่งเมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียง ซึ่ง
ปั จจุบนั แคว้นนอร์มงั ดีได้แยกออกเป็ น 2 แคว้น คือ โอต-นอร์มงั
ดี และ บัส-นอร์มงั ดี นัน่ เอง โดยแต่เดิมเมืองรูอ็องนัน้ ถือว่าเป็ น
เมืองที่ใหญ่ท่สี ุดและมังคั
่ งที
่ ่สุ ดของยุคกลางอีกด้วย นาท่านแวะ
ถ่ายภาพ มหาวิ หารรูออ็ ง (Nortre-Dame De Rouen) สร้างขึน้
ในปี 1150 ต่อมาในปี 1170 มีการเสริมหอคอยคู่หน้าเข้าไป และ
แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 1240 จากนัน้ มีการบูรณะใหม่ในศตวรรษที่ 16 โบสถ์น้เี ป็ นทีร่ จู้ กั จากภาพวาดของ
ศิลปิ นโมเนต์ ได้วาดภาพวิหารแห่งนี้ดว้ ยภาพเขียนคอลเล็คชันนี
่ ้มที งั ้ หมด 28 ภาพ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินชมบรรยากาศบริเวณ ถนน Place du Vieux Marche ซึง่ ในปั จจุบนั ก็ยงั เต็มไปด้วยอาคาร
บ้านเรือนกึ่งไม้กง่ึ ปูนตามแบบสถาปั ตยกรรมยุคกลาง ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงให้เป็ นร้านขายอาหารและของ
ต่างๆ และบนถนนสายนี้ม ี หอนาฬิ กาโกร์-ซอร์ลอซ (Le Gros-Horloge)เป็ นหอนาฬิกาขนาดใหญ่
ตัง้ อยู่ค ร่อ มบนถนน Place du Vieux Marche ถือ เป็ น หนึ่ ง ในสัญ ลัก ษณ์ ข องเมือ งรูอ็อ ง สร้า งขึ้น ใน

ศตวรรษที่ 14 โดยการผสานของศิลปะโกธิค และศิลปะเรอเนซองส์ ซึ่งนอกจากหน้าปั ดของนาฬิกาที่
งดงามนี้แล้ว ยังมีคากล่าวว่า ตัง้ แต่ทส่ี ร้างมานาฬิกาเรือนนี้ ก็ไม่เคยหยุดเดินเลยสักครัง้ เดียว ได้เวลอัน
สมควรนาออกเดินทางสู่เมือ ง แรงส์ (Reims) เมืองในแคว้นกร็องแต็สต์ (Grand Est) เมืองแรงส์นัน้ ถือ
เป็ นเมืองใหญ่มาตัง้ แต่สมัยก่อน เป็ นหัวเมืองหลักในสมัยจักรวรรดิโรมัน จนเมือ่ เข้าสู่ยคุ ขอฝรังเศส
่ เมือง
แรงส์ก็ยงั คงความสาคัญไม่เปลี่ยนแปลง สังเกตเห็นได้ชดั จากอาคารสวยต่างๆ ที่เรียงรายในตัวเมือง
แถมด้วยโบสถ์วหิ ารและคฤหาสน์ขนาดใหญ่ทก่ี ระจายอยูร่ อบเมืองรอให้คน้ หา
เย็น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั Holiday Inn Reims – City Centre หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 11 มิ ถนุ ายน 62 มหาวิ ห ารน็ อ ทร์- ดาม เดอ แรงส์ - พิ พิ ธ ภัณ ฑ์แ ชมเปญ Mumm – ชมฟุตบอลหญิ ง ชิ ง
แชมป์ โลก ทีมชาติ สหรัฐอเมริ กา พบ ทีมชาติ ไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม มหาวิ หารแรงส์ (Reims Cathedral) หรือในชื่ออย่างเป็ นทางการว่า มหาวิ หารน็ อทร์ดาม เดอ แรงส์ (Cathedral Notre-Dame de Reims) มหาวิหารเก่าแก่ทย่ี นื หยัดมากว่า 740 ปี ทีส่ ร้าง
แทนวิห ารหลวงแห่ งเก่ า ที่ถู ก ทาลายลงไปเพราะไฟไหม้
มหาวิห ารแรงส์ได้ก ลายเป็ นวิห ารที่มคี วามสาคัญ มากต่ อ
ฝรังเศส
่
เพราะพิธรี าชาภิเษกของกษัตริยแ์ ห่งฝรังเศสและ
่
พิธ ี อ ภิ เ ษกสมรสก็ ไ ด้ จ ัด ขึ้น ที่ ม หาวิ ห ารแรงส์ น้ี เ อง ที่
ด้านหน้าวิหารมีทงั ้ รูปปั น้ นูนสูงบรรจงเรียงร้อยเป็ นเรื่องราว
บอกเล่าถึงประวัตฝิ รังเศสและในทางศาสนา
่
เข้ามาด้านในก็
สวยไม่แ พ้ก ัน ด้ว ยการประดับ ตกแต่ ง ด้ว ยกระจกสีขนาด
ใหญ่ รูปปั น้ น่าทึง่ มากมาย แน่ นอนว่าความสวยและความสาคัญให้มหาวิหารแห่งนี้ได้รบั การขึน้ ทะเบียน
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ไปเรียบร้อยตัง้ แต่เมือ่ ปี 1991
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเยี่ยมชม พิ พิธภัณฑ์แชมเปญ Mumm คือโรงกลันซึ
่ ่งผลิตแชมเปญที่ได้รบั การยกย่อง และมี
บริการทัวร์หอ้ งเก็บไวน์พร้อมไกด์ทวั ร์ ทีน่ ่ีมพี พิ ธิ ภัณฑ์ภายในและการบรรยายให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับวิธกี าร
ผลิต จึงเหมาะอย่างยิง่ สาหรับเรียนรูเ้ กี่ยวกับสปาร์กลิงไวน์ทม่ี ชี ่อื เสียงของภูมภิ าคนี้ เดินตามอุโมงค์ชนั ้
หินชอล์กทีเ่ ชื่อมต่อถึงกันเพื่อดูถ้าเก็บขวดแชมเปญทีอ่ ยู่ระหว่างหมักบ่มอย่างช้าๆ บริษทั แห่งนี้ซง่ึ ผลิต
ไวน์มาตัง้ แต่ปี 1827 ได้รบั การยอมรับจากทัวโลก
่
และแชมเปญของบริษทั ก็ได้รบั เลือกให้เป็ นแชมเปญ
ฉลองชัยของผูช้ นะการแข่งขันฟอร์มลู าวันมากว่าทศวรรษ
ไวน์ ของโรงกลันแห่
่ งนี้ทาจากองุ่นที่ปลูก อยู่ทวไร่
ั ่ อ งุ่น ที่
สวยงามบนพืน้ ที่ 2,180,000 ตารางเมตร
เย็น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านสูสนามฟุ ตบอล สต๊าด โอกุสต์-เดอโลน (Stade
Auguste-Delaune II) ตัง้ อยู่ทเ่ี มืองแร็งส์ ประเทศฝรังเศส
่
สร้า งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1931 นาท่ านชมฟุตบอลหญิ ง ชิ ง
แชมป์ โลก ทีมชาติ สหรัฐ พบกับ ทีมชาติ ไทย เวลาการแข่งขันเริ่ ม 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่ น

นาท่านเข้าสู่ที่พกั Holiday Inn Reims – City Centre หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 12 มิ ถนุ ายน 62 แรงส์ – La Vallee Village Outlet – สนามบิ น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านรูปด้านหน้า พระราชวังโต (Tau Palace) พระราชวังโต ถูกสร้างขึน้ ในช่วงระหว่างปี 1498 ถึง
1509 และได้มกี ารปรับปรุงเพิม่ เติมในปี 1675 และเปิ ดให้ประชาชนเข้าชมได้ในปี 1972 ปั จจุบนั ได้
กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่มี กี ารจัดแสดงเที่ยวกับทรัพย์สมบัติ รูปปั ้น และชุดพระราชพิธรี าชาภิเษกของ
พระมหากษัตริยข์ องฝรังเศส
่
กลางวัน
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ ก็ได้เดินทางกลับมายังกรุงปารีส เพื่อช้อปปิ้ งที่ La Vallee Village Outlet เอาท์เลทกลางแจ้งที่
อัดแน่ นไปด้วยสินค้าและแบรนด์คุณภาพจากทัวโลกกว่
่
า 110
แ บ ร น ด์ CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC
BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY,
VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL,
SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA,
GIVENCHY ฯลฯ แถมเป็ นเอาท์เลทที่อยู่ห่างจากปารีสเพียง
แค่ 30 นาที และราคาโปรโมชันที
่ ร่ บั รองว่าถูกใจขาช้อปทัง้ หลายแน่นอน
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
21.55 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 76 แวะเปลีย่ นเครื่อง (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
วันที่ 13 มิ ถนุ ายน 62 ดูไบ – สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
06.35 น.
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
09.40 น.
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 372
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
19.15 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ

******************************************
อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
มิ ถนุ ายน

ราคา
6-13 มิ ถนุ ายน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท

49,900.-

อัตรานี้ รวม
✓ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊
เท่านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง

2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีทส่ี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือ ทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีทส่ี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือ ทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสู่ประเทศ หากมีพาสปอร์ต
เล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ามควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านัน้ และมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

6. หลักฐานทางการเงิ น
Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณี ที่ผ้อู ื่นเป็ นคนออก
ค่าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต้องมี
จานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และสามารถทีจ่ ะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมือ่ กลับสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินทีอ่ อกจากธนาคาร
(Bank Certificate)
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่
ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือ
ในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
12. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอนการย่นวี
** ทางบริษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ย่นื วีซ่า ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด  หย่าร้าง  แยกกันอยู่

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีท่ างาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ างาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี างาน.................................................
การเดินทางในครัง้ นี้ท่านออกค่าใข้จ่ายเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชื่อผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทาวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

