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PROMOTION EK009A 

ฝรัง่เศส สวิตเซอรแ์ลนด์ อติาล ี9 วนั 
ปารสี สตราสบรูก์ ยอดเขาทติลสิ มิลาน เวนสิ รถไฟ TGV 

ปารสี หอไอเฟล ประตชูยั ลอํงเรอืบาโตมชู แควน๎อลัซาส ลเูซริน์ มลิาน 

มหาวหิารดโูอโม เวนสิ พระราชวงัดอดจ ์จตัรุสัซานมารโ์ค 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ                 (ไทย) 

17.30 น. คณะเดินทางพรอ๎มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออกระหวํางประเทศ ชั้น 4 

ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสํูเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 

373  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
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วันที่สอง   ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ร๎านค๎าปลอดภาษี-ลํองเรือบาโตมูซ        

                                                                      ( ยู เ อ อี -

ฝรั่งเศส) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง 

03.20 น.เดินทางสํู เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

08.00 น. เดินทางถึงเมอืงปารสี ประเทศฝรั่งเศส หลังผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมือง

และรับสัมภาระแล๎ว นําทํานเดินทางสํูมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวง

ของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสนํห์อันเหลือล๎น ติดอันดับ 1 ใน 10 

ของโลกที่นักทํองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ป―จจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่ง

ในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีลํ้าสมัยแหํงหนึ่งของโลก ที่ทรง

ด๎วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และ

ศิลปะ ทําให๎กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหํงหนึ่งของโลก นํา

ถํายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเดํน สูง

ตระหงํานคูํนครปารีสด๎วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสร๎างขึ้นในปีค.ศ.

1889  นําทํานถํายรูปประตูชัย ชมทิวทัศน์ของร๎านค๎าบูติคชั้นนําระดับโลกที่ตั้งเรียงรายอยูํบนถนน

ชองเชลิเช ต๎นแบบถนนราชดําเนิน 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทํานถํายรปูหน๎า พิพิธภณัฑล์ฟูร ์พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่

มีชื่อเสียงที่สุด เกําแกํที่สุดและใหญํที่สุดแหํงหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แตํ

ป―จจุบันเป็นสถานท่ีที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน ทางศิลปะที่ทรงคุณคําระดับโลกเป็นจํานวนมาก 

อิสระทํานเ ลือกซ้ือสินค๎าแฟชั่นราคาถูกใน  ร๎านค๎าปลอดภาษี  (DutyFreeShop)อาทิ  เชํน 

เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า นําทํานลํองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River 

Cruise) ไปตามแมํน้ําแซนที่ไหลผํานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาป―ตยกรรมอัน

คลาสสิคของอาคารตําง ๆ ตลอดสองฝากฝ―่งแมํนํ้า เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่นําประทับใจ  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสํูที่พัก ณ Mercure Paris Velizy หรือระดับ

เดียวกัน 

วันที่สาม พระราชวังแวร์ซายส์-นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV-เมืองสตราสบูร์ก                       (ฝรั่งเศส) 

เช๎า         บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม นําทํานเข๎าชม พระราชวังแวร์ซายส์ หนึ่งใน

สถานที่ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ

ฝรั่งเศส ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของปารีส ณ 

เมืองแวร์ซายส์ นับเป็นพระราชวังวังที่มีความยิ่งใหญํ

และงดงามอลังการมากจนติดหนึ่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์

ของโลก อีกทั้งยังได๎รบัการขึ้นทะเบียนให๎เป็นมรดกทาง

วัฒนธรรม พระราชวังสร๎างในรูปแบบสถาป―ตยกรรม

ส ไต ล์ค ริ สต์ ศ ตวร ร ษ ที่  1 7  แ ล ะ  18  ภ า ย ใ น

ประกอบด๎วยห๎องถึง 700 ห๎อง รูปภาพทรงคุณคํา 

6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ชิ้น โดยมีห๎องกระจก (Galerie des 

Glaces หรือ The Hall of Mirrors) อันแสนโดํงดังจากการเป็นห๎องลงนามในสัญญาสงบศึก

ระหวํางสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่  1 ซ่ึงถือเป็นห๎องแหํง

ประวัติศาสตร์ที่สําคัญทั้งยงัมีขนาดใหญํจํานวน 17 บาน ที่สามารถเป็นจุดชมวิวทัศน์ของสวนแวร์

ซายที่สวยงาม ด๎วยทุกๆเหตุผลมารวมกันจึงทําให๎พระราชวังแหํงนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทาง

สําหรับเหลํานักทํองเที่ยวที่มาเยือนฝรั่งเศสไมํแพ๎หอไอเฟล 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น นําทํานนัง่รถไฟความเรว็สงู TGV เพื่อเดินทางสูํ

เมืองสตราสบูร์ก TGVเป็นรถไฟที่ถือกําเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส โดยเริ่มต๎นจาก

แนวความคิดที่ต๎องการจะพัฒนารถไฟซ่ึงถือได๎วําเป็นระบบการคมนาคมขนสํงสาธารณะที่เป็นที่

นิยมสูงที่สุดประเภทหนึ่งของแถบทวีป เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสซ่ึงเป็นประเทศขนาดใหญํและอยูํ

เกือบใจกลางของทวีปยุโรป ดังนั้นการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหวํางประเทศจึงต๎องมีระบบ

การคมนาคมขนสํงที่มีความสะดวกรวดเร็ว  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสํูที่พัก  ณ 7 Hotel & Fitness Hotel หรือระดับ

เดียวกัน 

 

 

วันที่สี่  สตราสบรูก์-มหาวหิารแหงํสตราสบรูก์-อนิเทอลาเกน๎-ชอ๎ปปิง้                       (ฝรั่งเศส-สวิสฯ)                                                              

เช๎า บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม นําทํานเที่ยวชม เมืองสตราสบูร์ก เป็นเมืองใหญํ

ที่มีสถาป―ตยกรรมสมัยโบราณเป็นรํองรอยประวัติศาสตร์ให๎ชาวเมืองป―จจุบันได๎ชื่นชม นําทํานชม 

จัตรุสัเกลแบร ์จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญทํี่สุดซ่ึงตั้งอยูบํรเิวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายใน

จัตุรัสยังเป็นที่ตั้งของ รูปป―้นช็อง แบ๏บติสต์ เกลแบร์ ผู๎ที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องสงครามการปฏิวัติ

ของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนั้นในบริเวณใกล๎เคียงยังมีส้ินค๎าแบรนเนอมอีกมากมายให๎ทํานได๎

เลือกซื้อกัน นําทํานถํายรูปและเข๎าชม มหาวหิารแหงํสตราสบูร์ก มหาวิหารประจําเมืองสตราสบูร์ก 

คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มีความสูงอยูํที่ 142 เมตร ซ่ึงถูกสร๎างขึ้นระหวํางปี 1176 ถึง 

1439 ที่สร๎างด๎วยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเดํนเห็นแตํไกลและถือวําเป็นอาคารโบสถ์ที่สูงที่สุด

ในประเทศฝรั่งเศส 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทํานเดินทางสํู เมืองอินเทอลาเก๎น เป็นเมืองที่ตั้งอยูํ

ระหวําง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให๎ทํานได๎สัมผัส

บรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็ก ๆ พร๎อมช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย ทําน

สามารถเลือกซ้ือนาฬิกายี่ห๎อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไมํวําจะเป็น ROLEX, OMEGA, 

CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่น ๆ อีกมากมาย   

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสํูที่พัก  ณ City Oberland Hotel หรือระดับ

เดียวกัน  

วันที่ห๎า แองเกลเบริก์-ทติลิส-ลูเซริน์-สะพานไมช๎าเปล-รปูแกะสลักสงิโตบนหนา๎ผาหิน           (สวิสฯ) 

เช๎า บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม นําทํานเดินทางสํูเมืองแองเกิลเบิร์ก เพื่อนั่ง

กระเช๎าหมุนแหํงแรกของโลก สํู ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหลํงเลํนสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง 

ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปีสูงถึง 10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหํงนี้หิมะจะไมํละลายตลอด

ทั้งปี * นั่งกระเช๎ายักษ์ที่หมุนได๎รอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ชื่อวํา REVOLVING ROTAIR จนถึง

สถานีบนยอดเขาทิทลิสซ่ึงเป็นอาคารใหญํมีท้ังหมด 4 ชั้น และบริเวณชั้น 4 ซ่ึงเป็นชั้นบนสุด จะเป็น

ชั้นท่ีทํานสามารถเดินย่ําหิมะออกไปยังลานกว๎างซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ทํานสามารถเที่ยวชม

สํวนอื่นๆของเยอดเขาได๎ไมํวําจะเป็นถ้ําน้ําแข็ง ร๎านขายของที่ระลึกและร๎านอาหารอิสระอาหาร

กลางวัน ทํานสามารถเลือกรับประทานอาหารได๎จากห๎องอาหารบนยอดเขาทิตลิส  ถึงเวลาอัน

สมควรนําทํานเดินทางสํูเมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์  เป็นดินแดนท่ีได๎รับ

สมญานามวํา หลังคาแหํงทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้า

อยํางเทือกเขาแอลป์แล๎ว ก็ยังมีภูเขาใหญํน๎อยสลับกับป่าไม๎ที่แทรกตัวอยูํตามเนินเขาและไหลํเขา 

สลับแซมด๎วย  ดงดอกไม๎ป่าและทุํงหญา๎อันเขียวชอุํม นําทํานชมและแวะถํายรูปกับ สะพานไม๎ชาเพล 

หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงข๎ามแมํน้ํารอยซ์ เป็นสะพานไม๎ที่เกําแกํ ที่สุดในโลก มีอายุ

หลายร๎อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตรข์องเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพาน

ที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมตํอไปยังป้อมแปดเหล่ียมกลางน้ํา จั่วแตํละชํองของ
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สะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเกําแกํ

อายุกวํา 400 ปี แตํนําเสียดายที่ป―จจุบันสะพานไม๎นี้ถูกไฟไหม๎เสียหายไปมาก ต๎องบูรณะสร๎างขึ้น

ใหมํเกือบหมด นําทํานชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน๎าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยูํใจกลางเมืองที่หัว

ของสิงโตจะมีโลํห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยูํ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแหํงนี้

ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส๎น ใช๎เวลาแกะสลักอยูํราว 2 ปี ตั้งแตํ ค.ศ. 1819-1821 โดย

สร๎างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแกํทหารสวิสฯ ในด๎านความกล๎าหาญ ซ่ือสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตใน

ประเทศฝรั่งเศส ระหวํางการตํอส๎ูป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญํสมัยพระเจ๎าหลุยส์ที่ 16 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสํูที่พัก  ณ Ibis Style Luzern Cityหรือระดับ

เดียวกัน 

วันที่หก มิลาน-มหาวิหารเมืองมิลาน-แกลเลอเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล                        ( ส วิ ส ฯ -

อิตาลี) 

เช๎า บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนําทํานเดินทางสํู กรุงมิลาน 

(MILAN) เมืองสําคัญทางภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยูํบริเวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่อเมืองมิลานมา

จากภาษาเซลต์คําวํา MID-LAN ซ่ึงหมายถึงอยูํกลางที่ราบ มีชื่อเสียงในด๎านแฟชั่นและศิลปะ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทํานถํายรปูบรเิวณ ปิอาซซาํ เดล ดูโอโม ํ(Piazza Del 

Duomo) ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารแหํงเมืองมิ

ลาน หรือที่เรียกวํา ดูโอโมํ (DUOMO) ชื่อนี้ไว๎

ใช๎เรียกมหาวิหารประจําเมือง สร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 

1386 แล๎วเสร็จ 400 กวําปีหลังจากนั้น ด๎าน

นอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเรียกวํา 

"มหาวิหารเมํน" มีรูปสลักหินอํอนจากยุคตํางๆ 

ประดับอยูํกวําสามพันรูป บนยอดของมหา

วิหารมีรูปป―้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแมํมา

ดอนนํา และบริเวณนั้นยังเป็นศูนย์กลางแหลํง

ชุมนุมของผู๎คนมาทุกยคุสมัย อิสระให๎ทํานได๎ถํายรปูตามอัธยาศัยและช๎อปป้ิงสินค๎าแบรนด์เนม ซ่ึงมี

จําหนํายมากมายในบรเิวณ แกลเลอเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซื้อสินค๎าพื้นเมืองตาม

อัธยาศัย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสํูที่พัก  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือ

ระดับเดียวกัน 

วันที่เจ็ด เวนิส-พระราชวังดอดจ์—จัตุรัสมาร์โค-สะพานถอนหายใจ-เวนิส เมสเตร๎             (อิตาลี) 

เช๎า บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม ทํานเดินทางสํู เมืองเวนิส เมืองหลวงของแคว๎น

เวเนโต ซ่ึงเกาะเวนิสถูกสร๎างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเข๎าด๎วยกันในบริเวณ

ทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นสํวนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองทําโบราณ และเป็นเมืองที่ใช๎คลองใน

การคมนาคมมากที่สุด  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนํา

ทํานออกเดินทางสํู ทําเรอืตรอนเคตโต ๎เพื่อเดินทางสํู 

เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโร

แมนติก เป็นเมืองที่ไมํเหมือนใคร โดยใช๎เรือแทนรถ ใช๎

คลองแทนถนน มีสมญานามวําเป็น “ราชินีแหํงทะเล

เอเดรียติก” มีเกาะน๎อยใหญํกวํา 118 เกาะและมี

สะพานเชื่อมถึงกันกวํา 400 แหํง ขึ้นฝ―่งที่บริเวณซาน

มาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นนําทํานเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม สะพานถอน

หายใจ ที่มีเรื่องราวนําสนใจในอดตี เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห๎องพพิากษาไปสํูคุกจะได๎มีโอกาสเห็น
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แสงสวํางและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท๎าย ระหวํางเดินผํานชํองหน๎าตํางที่สะพานนี้ ซ่ึงเชื่อมตํอกับ 

วังดอดจ์ อันเป็นสถานที่พํานักของเจ๎าผู๎ครองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผําน

สะพานน้ีมาเเล๎วคือคาสโนวํานั่นเอง นําทํานถํายรูปบรเิวณ จัตุรสัซานมาร์โค ที่นโปเลียนเคยกลําวไว๎

วํา “เป็นห๎องนั่งเลํนท่ีสวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล๎อมรอบด๎วยอาเขตอันงดงาม รวมท้ังโบสถ์ซาน

มาร์โค ที่มีโดมใหญํ 5 โดมตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให๎ทํานได๎มีเวลาเที่ยวชมเกาะอัน

แสนโรแมนติก เชํน เพื่อชมมนต์เสนํห์แหํงนครเวนิส, ชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซื้อสินค๎าของที่ระลึก

ตามอัธยาศัย อาทิเชํน เครื่องแก๎วมูราโนํ,หน๎ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร๎าน  Cafe Florian ที่

เปิดให๎บริการมาตั้งแตํปี ค.ศ.1720 หลังจากนั้น นําทํานอิสระช๎อปป้ิงตามอัธยาศัย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร สมควรแกํเวลานําทํานลํองเรือกลับขึ้นสํูฝ―่งเมสเตร และนําทําน

เข๎าสํูที่พัก  ณ Bedbank Venice Mestre หรือระดับเดียวกัน  

วันที่แปด  McArthur Glen Outlet-สนามบิน-ดูไบ             (อิตาล-ียเูออ)ี 

เช๎า บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนําทํานเดินทางสํู Noventa Di Piave 

Designer Outlet ให๎ทํานได๎เลือกเดินซ้ือสินค๎าตามใจชอบ สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสํูสนามบิน 

15.25 น. ออกเดินทางสํู เมืองดไูบ สหรฐัอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 136  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่เก๎า ดูไบ-กรุงเทพฯ                        (ยเูออี-ไทย) 

00.15 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง  

03.30 น. ออกเดินทางสํูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจ  

 

 

 

ร๎านค๎าในยุโรปสํวนใหญํจะปดิทําการในวันอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความ

เหมาะสมท้ังนี้ขึ้นอยูกํับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาํง ๆ ที่ไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหนา๎ 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคา 

มกราคม  31 ม.ค. – 8 ก.พ. 2562 

57,900 

กมุภาพนัธ ์ 15-23 ก.พ. 2562 

57,900 

มนีาคม 21-29 ม.ีค. / 28 ม.ีค.-5 เม.ย. 2562 

57,900 

เมษายน 

10-18 เม.ย.  62 

65,900 

 27 เม.ย.-5 พ.ค. 62 

59,900 
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อัตราคําบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวํา 12 ปี ไมํมีเตียง) ลดทํานละ 2,000   บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มทํานละ 10,000บาท 

 

กรณุาอาํนรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดตาํงๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมือ่ทาํนทาํการซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว๎ทางบรษิทัถอืวาํทาํน 

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตาํงๆ ของบรษิทั 

 

 

อัตรานี้รวม 

 คําตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร๎อม

คณะ)  

 คําที่พัก 3-4 ดาว (ห๎องละ 2-3 ทําน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการย๎ายเมืองเข๎าพัก ใน

กรณีที่ไม ํ

สามารถเข๎าพักที่เมืองนั้นๆได๎ เชํน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค๎า งานประชุม เหตุสุดวิสัยตํางๆ 

ฯลฯ) 

 คํารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ 

 คําเข๎าชมสถานท่ี และคําธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คําอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คําประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 หัวหน๎าทัวร์ผู๎มีประสบการณน์ําเทีย่ว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมํรวมคําทิป) 

อัตรานี้ไมํรวม 

 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จําย 3% กรณีต๎องการใบเสร็จ 

 คําน้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวําสายการบินกําหนดให๎ 30 กิโลกรัมตํอหนึ่งคน 

 คําใช๎จํายสํวนตัวตํางๆ นอกรายการ อาทิ คําโทรศัพท์ คําซักรีด และคําเครื่องดื่มในห๎องพัก พนักงานยก

กระเป๋า 

 คําวีซําเชงเก๎น 3,500 บาท (สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คําทิปคนขับรถท๎องถิ่น  (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร) 

 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท 

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทํานละ 20,000 บาท พร๎อมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจอง

ภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสํวนที่เหลือทั้งหมดกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 20 วัน   

3. หากไมํชําระคําใช๎จํายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากทํานท่ีต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซําหรือวัน

เดินทาง ให๎ทําน 

ติดตํอเจ๎าหน๎าที่ กํอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ทราบทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น 

พฤษภาคม 15-23 พ.ค. 62 

59,900 
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การยกเลิกและคืนคําทัวร์  

1. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บคําใช๎จํายเบื้องต๎น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บคําใช๎จําย 50% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 14 วัน ขอเก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ จะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคําใช๎จํายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

7. กรณวีซีาํถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วีซาํไมํผําน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคําใช๎จํายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เชํน 

คําวีซําและคําบริการยื่นวีซํา คํามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคําตั๋วเครื่องบิน เป็นต๎น   

 

 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎าในกรณีที่ผู๎เดินไมํถึง 30 ทําน และทางบริษัทยินดี

คืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย และไมํ

รับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์ เชํนภัย

ธรรมชาติ ป―ญหาการเมือง เป็นต๎น 

3. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธ์ิการใช๎บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธ

การเข๎าประเทศ 

ไมํวํากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมํคืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับ

ทางบริษัท  

 จะถือวําทํานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตํางๆ ของบริษัทฯที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด 

5. สําหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต๎องเป็นผู๎โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่

สายการบิน 

กําหนด  เชํน ต๎องสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได๎ ไมํมีป―ญหาด๎านสุขภาพ สามารถชํวยเหลือ

ผู๎อื่นได๎อยํางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการให๎ที่นั่ง  LONG LEG ขึ้นอยูํกับทาง

เจ๎าหน๎าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทํานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสํวนใหญํไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และ

ห๎องพัก 3 ทําน 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละ

โรงแรม          

      

เอกสารในการขอยืน่วซีาํประเทศเชงเกน๎ระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทําการ ผู๎เดินทางต๎องมาสแกนลายนิ้วมือ 

ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซําอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได๎ โปรด

สอบถามกับเจ๎าหน๎าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต๎องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซํา 

1. พาสปอรต์ทีย่งัไมํหมดอาย ุและมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน กํอนวันหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลํมเกํา ไมํ

วําจะเคยมีวีซําในกลํุมเชงเก๎นหรือไมํก็ตาม ควรนําไปแสดงด๎วยเพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา  
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2. รูปถาํยสขีนาด 2 นิ้ว(แบบหนา๎ใหญ)ํ จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเทํานั้นและมีอายุไมํเกิน 6 เดือน) 

รูปถําย ต๎องเห็นใบหู และ เปิดหน๎าผาก ให๎เห็นคิ้ว ชัดเจนเทํานั้น ห๎ามใสํคอนแทคเลนส์(สายตา) และ

เครื่องประดับทุกชนิดในรูปถําย 

3. สําเนาทะเบียนบ๎าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข๎าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ๎ามี) 

  

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น โดยระบุตําแหนํง, อัตรา

เงินเดือนในป―จจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชํวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไป

ยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด  

5. กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค๎า และหนังสือรับรองที่คัดไว๎ไมํเกิน 3 เดือน พร๎อม

วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย๎อนหลัง 6 เดือน  

6.  รายการเดนิบญัยอ๎นหลงั 6 เดือน (Statement) ขอไวไ๎มเํกนิ 15 วันกอํนทาํการยืน่วีซํา พร๎อมสําเนา

สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย๎อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันป―จจุบัน) ควรเลือกเลํมที่มีการเข๎าออก

ของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมํต่ํากวํา 6 หลัก เพื่อแสดงให๎เห็นวํามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะ

ครอบคลุมกับคําใช๎จํายในการเดนิทาง และสามารถที่จะใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อน เมื่อกลับสํูภูมิลําเนา 

**สถานฑูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**  

7. กรณีที่บริษัทของทํานเป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจาก

เอกสารข๎อ 1-6 แล๎ว ทางบริษัทฯ จะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอ

คําใช๎จํายและการกลับมาทํางานของทําน โดยระบุรายชื่อผู๎เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ใน

จดหมายด๎วย  

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต๎องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เทํานั้น  

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมาย

ยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต๎องไปยืน่เรือ่งแสดงความจํานงค์ในการอนุญาตให๎บุตรเดนิทาง

ไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ

และประทับตรารับรองจากทางราชการอยํางถูกต๎อง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด ,ญาติพี่น๎อง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผู๎

เดินทาง  

11. การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให๎เดินทางเข๎าประเทศในกลํุมเชงเก๎นเป็นการ

ถาวร และถึงแม๎วําทํานจะถูกปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมท่ีได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการ

ขอยื่นคําร๎องใหมํก็ต๎องชําระคําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสํุมเรียกสัมภาษณ์บางทําน 

ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้

บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติมทางบริษัทใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ๎งสถานทูตเพื่อให๎

อยูํในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซําของทําน เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูกบันทึกไว๎เป็น

สถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซํานั้น ผู๎เดินทางต๎องชําระยอดมัดจําทํานละ 20,000 ตํอทํานกํอนเทํานั้น ถึงสามารถ

ดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซําได๎ 

 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีาํเปน็ภาษาองักฤษเทาํนัน้ และทางบรษิทัไมมํนีโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากทาํนตอ๎งการใหท๎างเราดาํเนนิการแปลเอกสารให ๎มคีาํใชจ๎าํยเพิม่เตมิฉบบัละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอยีดเพิม่เตมิ (สาํคญัมาก) 

**ขอ๎มลูนีใ้ชเ๎พือ่นดัหมายควิวซีาํกบัสถานทตู ไมสํามารถแกไ๎ขภายหลงัได๎ 

กรณุาระบรุายละเอยีดทัง้หมดใหค๎รบถว๎น เพือ่ประโยชนข์องตวัทาํนเอง  

 คาํถามเปน็ภาษาไทย เพือ่ใหท๎าํนเขา๎ใจงาํย  

แตกํรณุาตอบคาํถามเปน็ภาษาองักฤษตวับรรจง เทาํนัน้ *** 

 

 

ชือ่ – นามสกุล ผูเ๎ดนิทาง 

[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล 

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

นามสกุลตอนเกดิ 

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

ชือ่ตวั 

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

วนั /เดอืน / ป ี(ค.ศ.) 

เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั/

ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาตปิ―จจบุนั ...............................สญัชาตโิดยกาํเนดิ หากตาํงจากป―จจบุนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยูปํ―จจบุนัทีส่ามารถตดิตอํได ๎ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มอืถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-

mail…………………………………………………. 

ในกรณเีปน็ผูเ๎ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู(ํหากตาํงจากผูข๎อ) และสญัชาตขิองผูม๎อีาํนาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ๎ยาว ์ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

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

 

สถานทีท่าํงานหรอืสถานศกึษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
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ทีอ่ยูทํีท่าํงานหรอืสถานศกึษา.......................................................................................................................... 

 

..........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์........................................ 

ตาํแหนงํงาน .................................................................................................................................................. 

 

โทรศพัทท์ีท่าํงาน..........................................โทรสารทีท่าํงาน......................................................................... 

 

รายไดต๎อํเดอืน......................................บาท  รายไดอ๎ืน่.....................................จาํนวน................................. 

 

แหลงํทีม่า........................................................................................................................................................ 

 

สถานภาพ โสด  แตงํงาน แตงํงาน (ไมจํดทะเบยีน) หมา๎ย  หยาํ 

 

ชือ่-นามสกุล  บดิา.......................................................................................................................................... 

ชือ่-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 

 

ชือ่-นามสกุล  คูสํมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกดิ คูสํมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กดิของคูสํมรส..................................................สญัชาตขิองคูสํมรส................................................. 

 

วซีาํเชงเกน๎ทีเ่คยไดร๎บัในระยะเวลา 5 ปทีีผ่าํนมา 

 ไมเํคย 

 เคยได ๎  ใชไ๎ดต๎ัง้แตวํนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีาํเชงเกน๎กอํนหนา๎นี้ 

ไมเํคย 

เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ทาํนเคยถกูปฏเิสธวซีาํหรอืไม ํ

ไมเํคย 

เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบคาํใชจ๎าํยในการดาํรงชพีระหวาํงการเดนิทางและพาํนกัของผูร๎อ๎งขอ 

ตวัผูข๎อวซีาํเอง       มผีูอ๎ืน่ออกให ๎  

                                                                 โปรดระบ ุชือ่-นามสกลุ............................................ 

                                                                 ที่

อยู…ํ……………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 หมายเหต ุ: การอนมุตัวิซีาํเปน็ดลุพนิจิของทางสถานทตู  ทางบรษิทัไมมํสีวํนเกีย่วขอ๎งใดๆ 

ทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษิทัเปน็เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ๎กผํูเ๎ดนิทางเทาํนัน้  

 

 
 

 
 

 
 

  


