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ฝรัง่เศส สวิตเซอรแ์ลนด ์อิตาลี 9 วนั 

ปารีส หอไอเฟล ประตูชยั ลอ่งเรือบาโตมูช แควน้อลัซาส ลูเซิร์น มิลาน  

มหาวิหารดูโอโม เวนิส พระราชวงัดอดจ ์จตุัรัสซานมาร์โค  

ปารีส สตราสบรูก์ ยอดเขาทิตลิส มิลาน เวนิส รถไฟ TGV 
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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-ประตชูยั-พิพิธภณัฑล์ูฟร-์รา้นคา้ปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมซู        

                                                                      (ยูเออี-ฝรัง่เศส) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

03.20 น.เดินทางสู ่เมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่  EK 71 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรับ

สมัภาระแลว้ นําทา่นเดินทางสูม่หานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 

เมืองที่มมีนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่ นักทอ่งเที่ยวอยากมา

เยือนมากที่สุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่

ล ํา้สมยัแหง่หน่ึงของโลก ที่ทรงดว้ยอทิธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทงิ ส่ือ แฟชัน่ 

วทิยาศาสตร์และศิลปะ ทาํใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สาํคญัที่ สุดแหง่หน่ึงของโลก 

นําถา่ยรูปเป็นที่ระลึกกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ที่โดดเดน่ สูงตระหงา่นคู ่

นครปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสรา้งขึ้นในปีค.ศ.1889  นําทา่นถา่ยรูป

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มกราคม  31 ม.ค. – 8 ก.พ. 2562 57,900 

กุมภาพนัธ ์ 15-23 ก.พ. 2562 57,900 

มีนาคม 21-29 มี.ค. / 28 มี.ค.-5 เม.ย. 2562 57,900 

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

พกัเด่ียว               เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 
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ประตูชยั ชมทวิทศัน์ของรา้นคา้บูตคิชัน้นําระดบัโลกที่ต ัง้เรียงรายอยูบ่นถนนชองเชลิเช ตน้แบบถนนราชดาํเนิน 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นถา่ยรูปหน้า พิพิธภณัฑลู์ฟร ์พิพิธภณัฑท์างศิลปะที่มีช่ือเสียงที่ สุด 

เกา่แกท่ี่สุดและใหญท่ี่สุดแหง่หน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตปั่จจุบนัเป็นสถานที่ที่จดัแสดงและ

เกบ็รักษาผลงาน ทางศิลปะที่ทรงคุณคา่ระดบัโลกเป็นจาํนวนมาก อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้แฟชั่นราคาถูกใน รา้นคา้

ปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาท ิเชน่ เคร่ืองสาํอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า นําทา่นล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches River Cruise) ไปตามแมน้ํ่าแซนที่ไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิค

ของอาคารตา่ง ๆ ตลอดสองฝากฝั่งแมน้ํ่า เป็นอกีหน่ึงประสบการณ์ที่น่าประทบัใจ  

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั ณ Mercure Paris Velizy หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีสาม พระราชวงัแวรซ์ายส-์นัง่รถไฟความเร็วสงู TGV-เมืองสตราสบรูก์                       (ฝรัง่เศส) 

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์หน่ึงในสถานที่ทอ่งเที่ยวที่มี

ช่ือเสยีงมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศส ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

ของปารีส ณ เมืองแวร์ซายส์ นับเป็นพระราชวงัวงัที่มคีวามยิ่ งใหญ่

และงดงามอลงัการมากจนตดิหน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก อกีทัง้

ยงัไดร้ับการข้ึนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรม พระราชวงัสรา้ง

ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลค์ริสตศ์ตวรรษที่  17 และ 18 ภายใน

ประกอบดว้ยหอ้งถึง 700 หอ้ง รูปภาพทรงคุณคา่ 6,123 ภาพ และ

งานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ชิ้ น โดยมีหอ้งกระจก 

(Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) อนัแสนโดง่ดงัจากการเป็นหอ้งลงนามในสญัญาสงบศึกระหวา่ง

สมัพนัธมิตรกบัจกัรวรรดิเยอรมนั ในสงครามโลกครั้งที่  1 ซ่ึงถือเป็นหอ้งแหง่ประวตัิศาสตร์ที่สาํคญัทัง้ยงัมขีนาดใหญ่

จาํนวน 17 บาน ที่สามารถเป็นจุดชมววิทศัน์ของสวนแวร์ซายที่สวยงาม ดว้ยทุกๆเหตุผลมารวมกนัจึงทาํใหพ้ระราชวงั

แหง่น้ีกลายเป็นจุดหมายปลายทางสาํหรับเหลา่นักทอ่งเที่ยวที่มาเยือนฝรั่งเศสไมแ่พห้อไอเฟล 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร จากน้ัน น าท่านนัง่รถไฟความเร็วสูง TGV เพ่ือเดินทางสู่เมืองสต

ราสบูรก์ TGVเป็นรถไฟที่ถือกาํเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส โดยเร่ิมตน้จากแนวความคิดที่ตอ้งการจะพฒันา

รถไฟซ่ึงถือไดว้า่เป็นระบบการคมนาคมขนสง่สาธารณะที่เป็นที่นิยมสูงที่สุดประเภทหน่ึงของแถบทวปี เน่ืองจากประเทศ

ฝรั่งเศสซ่ึงเป็นประเทศขนาดใหญแ่ละอยูเ่กือบใจกลางของทวปียุโรป ดงัน้ันการเดินทางทัง้ภายในประเทศและระหวา่ง

ประเทศจึงตอ้งมรีะบบการคมนาคมขนสง่ที่มคีวามสะดวกรวดเร็ว  

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ 7 Hotel & Fitness Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีส่ี  สตราสบรูก์-มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์-อินเทอลาเกน้-ชอ้ปป้ิง                       (ฝรัง่เศส-สวิสฯ)                                                              

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเที่ยวชม เมืองสตราสบูรก์ เป็นเมืองใหญท่ี่มสีถาปัตยกรรม

สมยัโบราณเป็นร่องรอยประวตัศิาสตร์ใหช้าวเมืองปัจจุบนัไดช่ื้นชม นําทา่นชม จตัุรสัเกลแบร ์จตุัรัสที่มขีนาดที่ ใหญ่
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ที่สุดซ่ึงตัง้อยูบ่ริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจตุัรัสยงัเป็นที่ต ัง้ของ รูปป้ันชอ็ง แบบ๊ติสต ์เกลแบร์ ผูท้ ี่มี

บทบาทสาํคญัในเร่ืองสงครามการปฏิวตัิของประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ันในบริเวณใกลเ้คยีงยงัมส้ิีนคา้แบรนเนอมอกี

มากมายใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือกนั นําทา่นถา่ยรูปและเขา้ชม มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ มหาวิหารประจาํเมืองสต

ราสบูร์ก คริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิก มคีวามสูงอยูท่ ี่  142 เมตร ซ่ึงถูกสรา้งขึ้นระหวา่งปี 1176 ถึง 1439 ที่สรา้ง

ดว้ยหินทรายสชีมพูดูงามระหงโดดเดน่เหน็แตไ่กลและถือวา่เป็นอาคารโบสถท์ี่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเดินทางสู ่เมืองอินเทอลาเกน้ เป็นเมืองที่ต ัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน 

(Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ ์(Brienz lake) อสิระใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวิตเซอร์แลนด์

ในเมืองเลก็ ๆ พรอ้มชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกซ้ือนาฬิกายี่หอ้ดงัหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไมว่า่จะเป็น 

ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอ่ืน ๆ อกีมากมาย   

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ City Oberland Hotel หรือระดบัเดยีวกนั  

วนัท่ีหา้ แองเกลเบิรก์-ทิตลิส-ลูเซิรน์-สะพานไมช้าเปล-รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน            (สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสูเ่มืองแองเกิลเบิรก์ เพ่ือน่ังกระเชา้หมุนแหง่แรก

ของโลก สู ่ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหลง่เลน่สกขีองสวติเซอร์แลนดภ์าคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทัง้ปีสูงถึง 10,000 

ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหง่น้ีหิมะจะไมล่ะลายตลอดทัง้ปี * น่ังกระเชา้ยกัษ์ที่หมุนไดร้อบทิศเคร่ืองแรกของ

โลกที่ ช่ือวา่ REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาททิลิสซ่ึงเป็นอาคารใหญม่ที ัง้หมด 4 ชัน้ และบริเวณชัน้ 4 

ซ่ึงเป็นชัน้บนสุด จะเป็นชัน้ที่ทา่นสามารถเดินยํ่าหิมะออกไปยงัลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมววิบนยอดเขา ทา่นสามารถเที่ยว

ชมสว่นอ่ืนๆของเยอดเขาไดไ้มว่า่จะเป็นถํา้น้ําแขง็ รา้นขายของที่ ระลึกและรา้นอาหารอิสระอาหารกลางวนั ท่าน

สามารถเลือกรบัประทานอาหารไดจ้ากหอ้งอาหารบนยอดเขาทิตลิส ถึงเวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูเ่มืองลู

เซิรน์ อดตีหวัเมืองโบราณของสวสิเซอร์แลนด ์ เป็นดินแดนที่ไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคาแหง่ทวปียุโรป (The roof of 

Europe) เพราะนอกจากจะมเีทือกเขาสูงเสยีดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ กย็งัมภูีเขาใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท้ี่แทรกตวั

อยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา สลับแซมดว้ย  ดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่ นําทา่นชมและแวะถา่ยรูปกบั 

สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวหิาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน้ํ่ารอยซ ์เป็นสะพานไมท้ี่ เกา่แก ่ที่ สุดในโลก มอีายุ

หลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวตัิศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทเีดยีว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานที่แขง็แรงมากมุง

หลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ํา จัว่แตล่ะชอ่งของสะพานจะมภีาพเขยีนเร่ืองราวประวตัคิวาม

เป็นมาของประเทศสวติเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสยีดายที่ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหม ้

เสยีหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งขึ้นใหมเ่กือบหมด นําทา่นชมรูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท์ี่ต ัง้อยู ่

ใจกลางเมืองที่หวัของสิงโตจะมโีลห่ ์ซ่ึงมกีากบาทสญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแหง่น้ีออกแบบ

และแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นเกยีรติแก่

ทหารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรักภกัด ีที่เสยีชวีติในประเทศฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงั

ในครั้งปฏิวตัใิหญส่มยัพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 
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ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Ibis Style Luzern Cityหรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีหก มิลาน-มหาวิหารเมืองมิลาน-แกลเลอเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล                        (สวิสฯ-อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากน้ันนําทา่นเดินทางสู ่กรงุมิลาน (MILAN) เมืองสาํคญัทาง

ภาคเหนือของอิตาล ีตัง้อยูบ่ริเวณที่ราบลอมบาร์ด ีช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์าํวา่ MID-LAN ซ่ึงหมายถึงอยู ่

กลางที่ราบ มช่ืีอเสยีงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นถา่ยรูปบริเวณ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ซ่ึง

เป็นที่ ต ั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน  หรือที่

เรียกวา่ ดูโอโม่ (DUOMO) ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียกมหา

วหิารประจาํเมือง สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 

400 กวา่ปีหลงัจากน้ัน ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 

ยอด จึงมช่ืีอเรียกวา่ "มหาวหิารเมน่" มรูีปสลกัหินออ่น

จากยุคตา่งๆ ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของ

มหาวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแมม่า

ดอนน่า และบริเวณน้ันยงัเป็นศูนยก์ลางแหลง่ชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั อิสระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปตามอธัยาศยัและช ้

อปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ซ่ึงมจีาํหน่ายมากมายในบริเวณ แกลเลอเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซ้ือสินคา้

พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั  

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีเจ็ด เวนิส-พระราชวงัดอดจ—์จตัุรสัมารโ์ค-สะพานถอนหายใจ-เวนิส เมสเตร ้             (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ทา่นเดินทางสู ่เมืองเวนิส เมืองหลวงของแควน้เวเนโต ซ่ึงเกาะเว

นิสถูกสรา้งขึ้นจากการเช่ือมเกาะเลก็ ๆ จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทยี ซ่ึงเป็นสว่นหน่ึงของทะเลอา

เดรียติก เป็นเมืองทา่โบราณ และเป็นเมืองที่ ใชค้ลองในการ

คมนาคมมากที่สุด  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําทา่นออก

เดินทางสู ่ท่าเรือตรอนเคตโต  ้เพ่ือเดินทางสู่ เกาะเวนิส 

หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมือง ที่

ไมเ่หมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญา

นามวา่เป็น “ราชินีแหง่ทะเลเอเดรียติก” มเีกาะนอ้ยใหญก่วา่ 

118 เกาะและมสีะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แหง่ ขึ้นฝั่งที่บริเวณซานมาร์โค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากน้ัน นําทา่น

เดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม สะพานถอนหายใจ ที่มเีร่ืองราวน่าสนใจในอดตี เม่ือนักโทษที่ เดินออกจากหอ้ง

พิพากษาไปสูคุ่กจะไดม้โีอกาสเหน็แสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดทา้ย ระหวา่งเดินผา่นชอ่งหนา้ตา่งที่สะพานน้ี 
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ซ่ึงเช่ือมตอ่กบั วงัดอดจ ์อนัเป็นสถานที่พาํนักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดตี ซ่ึงนักโทษช่ือดงัที่ เคยเดินผา่นสะพานน้ี

มาเเลว้คือคาสโนวา่น่ันเอง นําทา่นถา่ยรูปบริเวณ จตัุรสัซานมารโ์ค ที่นโปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งน่ังเลน่ที่สวย

ที่สุดในยุโรป” จตุัรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทั้งโบสถซ์านมาร์โค ที่มโีดมใหญ ่5 โดมตามแบบศิลปะไบ

แซนไทน์ จากน้ันอสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเที่ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนตกิ เชน่ เพ่ือชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนิส, ชมโบสถ์

ซานมาร์โค, เลือกซ้ือสินคา้ของที่ระลึกตามอธัยาศยั อาทเิชน่ เคร่ืองแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในรา้น  

Cafe Florian ที่เปิดใหบ้ริการมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 หลงัจากน้ัน นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร สมควรแกเ่วลานําทา่นลอ่งเรือกลบัขึ้นสูฝ่ั่งเมสเตร และนําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ 

Bedbank Venice Mestre หรือระดบัเดยีวกนั  

วนัท่ีแปด  McArthur Glen Outlet-สนามบิน-ดูไบ             (อิตาลี-ยูเออี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากน้ันนําทา่นเดินทางสู ่Noventa Di Piave Designer 

Outlet ใหท้า่นไดเ้ลือกเดินซ้ือสินคา้ตามใจชอบ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสูส่นามบนิ 

15.25 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 136  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

วนัท่ีเกา้ ดูไบ-กรงุเทพฯ                        (ยูเออี-ไทย) 

00.15 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง  

03.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบนิสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 376 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

12.35 น. เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

 

 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรมโดยละเอียด เม่ือท่านท าการซ้ือ

โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  
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 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไม ่

สามารถเขา้พกัที่เมืองน้ันๆได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 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 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ 3,500 บาท (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 6 วนั = 12 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 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 

ติดตอ่เจา้หนา้ที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้น 

 

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 
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็

คา่ใชจ้า่ยตามที่เกดิขึ้นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วซีา่และ

คา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบนิหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ เป็นตน้   

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดคืีนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ 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          

      

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 

สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบั

เจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า 

1. พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ใน

กลุม่เชงเกน้หรือไมก่ต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่  

2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหนา้ใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่น้ันและมอีายุไมเ่กิน 6 เดือน) รูปถา่ย 

ตอ้งเหน็ใบหู และ เปิดหนา้ผาก ใหเ้ห็นคิ้ว ชดัเจนเทา่น้ัน หา้มใสค่อนแทคเลนส(์สายตา) และเคร่ืองประดบัทุกชนิดในรูป

ถา่ย 

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี   
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4. ใบรบัรองการท างานจากบริษทัที่ทา่นทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น้ัน โดยระบุตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีที่ เร่ิมทาํงานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป   หลงัจากน้ันจะกลบัมาทาํงานตามปกติ

หลงัครบกาํหนด  

5. กรณีที่เป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบ

เสยีภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

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

เงินฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมจีาํนวนไม่

ต ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถที่จะใช ้

จา่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิลาํเนา **สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั**  

7. กรณีที่บริษทัของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 แลว้ 

ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาทาํงานของทา่น โดย

ระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่น้ัน  

9. กรณีที่เดก็อายุตํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับดิา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา 

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกีทา่นหน่ึงได ้ณ ที่วา่การอาํเภอหรือเขต 

โดยมนีายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

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

11. การบดิเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ ไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนคาํร้องใหมก่็ตอ้งชาํระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะสง่เจา้หน้าที่ ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเตมิทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิตใินนามของบริษทั 

13. การย่ืนวซีา่น้ัน ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่น้ัน ถึงสามารถดาํเนินการขัน้ตอนการย่ืนวซีา่

ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 
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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.................................................................................. 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน......................................... 
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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………………………………………………..…………………………………..  

           ความสมัพนัธ.์........................................................................ 
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****************************************************************************************** 

หมายเหต ุ: การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทัง้ส้ิน  บริษทัเป็นเพียง

ตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 


