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 FRANCE SWISS ITALY   

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูม ิ × × × 
2 สนามบินดูไบ-ปารสี-หอไอเฟล-ประตชูัย-ล่องเรอืบาโต

มุช    × √ √ 

3 La Vallee Village Outlet-เมืองดิฌง √ × √ 
4 เมืองลูเซิรน์-สะพานไม้ชาเปล-เมืองแองเกิลเบิรก์ √ √ √ 
5 ยอดเขาทิตลิส-กรุงมลิาน-มหาวิหารแห่งเมอืงมิลาน √ √ √ 
6 เมืองลา สเปเซยี-ชิงเคว เทเร-เมืองปซิ่า √ √ √ 
7 จัตุรสัดโูอโมแห่งปซิ่า-หอเอนปิซ่า-กรุงโรม-โคลอสเซี่ยม √ √ √ 
8 นครรฐัวาติกัน-โคลอสเซีย่ม-น้าพุเทรวี่-สนามบิน √ √ × 
9 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภมูิ × × × 
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วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  
17.30 น.  คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอรไ์ลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวก 
20.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน) 
วันที่สอง ดูไบ-ปารสี-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเรอืบาโตมุช        (-/L/D) 
00.35 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครือ่ง 
03.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองปารสี ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK071 ( บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน)  
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองปารสี ประเทศฝรัง่เศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่าน

เดินทางเข้าสู่มหานครปารสี เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส 
เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่
นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารสีเป็น
หน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้าสมัยแห่ง
หน่ึงของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 
บันเทิง สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารสี
เป็นหน่ึงในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหน่ึงของโลกจากน้ันน า
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูง
ตระหง่านคู่นครปารสีด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสรา้งขึ้น
ในปีค.ศ.1889 จากน้ันน าท่านถ่ายรูป ประตูชัย และผ่านชม
ทิวทัศน์ของรา้นค้าบูติคช้ันน าระดับโลก ที่ต้ังเรยีงรายอยู่บน
ถนนฌ็องเชลิเซ่  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันน าท่าน 
ล่องเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไป
ตามแม่น้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ
ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น้า เป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ที่น่า
ประทับใจ จากน้ันน าท่านสู่ Samaritaine ห้างสรรพสินค้า
ใจกลางเมืองปารสีรมิฝ่ังแม่น้าแซน ซ่ึงเปิดให้บรกิารมาแล้ว
กว่า150ปี และได้มีการปรบัปรุงใหม่ แล้วเสร็จเมื่อปี 2021 
ภายในห้างฯนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนม มากมายแล้วยัง
มีภาพวาดศิลปะหลายรูปแบบที่สวยงามอีกหน่ึงแห่งในกรุง
ปารสี 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Hotel Best Western Plus Paris Velizy หรอืเทียบเท่า 
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วันที่สาม La Vallee Village Outlet-เมอืงดิฌง             (B/-/D) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet 

แหล่งช้อปปิ้ งที่รวมรา้นค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 รา้น สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ งที่ครบครนัด้วย
สินค้าช้ันน าต่าง ๆ มากมาย เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, 
DIESEL GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, 
SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯ  

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรบัประทานอาหารได้ภายใน OUTLET) จากน้ันน า
ท่านเดินทางสู่ จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมืองดิฌง ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามที่เต็มไปด้วยขุนเขาทะเลสาบ
และดอกไม้ป่า ที่สวยสดงดงาม ที่จะท าให้ท่านต่ืนตาต่ืนใจตลอดการเดินทางจนท าให้ท่านหลับตาไม่ลง เป็น
แห่งเมืองชุมทางรถไฟ และศูนย์กลางการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหน่ึงของฝรัง่เศส และเป็นเมืองที่มีช่ือเสียง
เรือ่งไวน์เป็นอย่างมาก 

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Hotel Ibis Dijon Centre Clemenceau หรอืเทียบเท่า 
วันที่ส่ี เมืองลูเซิรน์-สะพานไม้ชาเปล-เมืองแองเกิลเบิรก์          (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ

เดินทางต่อไปยัง เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รบัสมญานามว่า 
หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์
แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและ
ทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันน าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล หรอืสะพาน
วิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงข้ามแม่น้ารอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็น
สัญลักษณ์และประวัติศาสตรข์องเมืองลูเซิรน์เลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคา
แบบโบราณ เช่ือมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้า จ่ัวแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรือ่งราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบัน
สะพานไม้น้ีถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสรา้งขึ้นใหม่เกือบหมด จากน้ันน าท่านเที่ยวชม รูปแกะสลัก
สิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรยี์ที่ต้ังอยู่ใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณ์ของ
สวิตเซอรแ์ลนด์อยู่ อนุสาวรยี์รูปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลักโดย ธอร ์วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 
ปี ต้ังแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซ่ือสัตย์ จงรกัภักดี 
ที่เสียชีวิตในประเทศฝรัง่เศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครัง้ปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16  

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Terrace Hotel หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วันที่หา้ เมืองแองเกิลเบิรก์-ยอดเขาทิตลิส-กรุงมิลาน-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน                    

             (B/L/D) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ เพ่ือน่ังกระเช้า

หมุนแห่งแรกของโลกสู่ ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอรแ์ลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอด
ทั้งปี สูงถึง 10,000 ฟิต หรอื 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งน้ีหิมะจะไม่ละลายตลอดทัง้ปี น่ังกระเช้ายักษ์ที่หมนุ
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ได้รอบทิศเครือ่งแรกของโลกที่ชื่อว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิส หลังจากน้ันอิสระ
ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเยอดเขาแห่งน้ีไม่ว่าจะเป็นการ ชมถ้าน้าแข็ง ซ่ึงเป็นถ้าที่เกิด
จากฝีมือมนุษย์ ภายในเป็นผนังน้าแข็งพร้อมมีค าอธิยายเป็นจุด ๆ หรือสามารถเดินไปยัง TITLIS CLIFF 
WALK สะพานแขวนบนยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป รวมถึงการเลือกซ้ือสินค้าที่ รา้นขายของที่ระลึก และ ลาน
หิมะ ซ่ึงเป็นช้ันบนสุดซ่ึงจะเป็นช้ันที่ท่านสามารถเดินย่าหิมะออกไปยังลานกว้างซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา 

 
เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขาสู่

เมืองแองเกิลเบิรก์ และเดินทางต่อไปยัง กรุงมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาล ีเมืองส าคัญทาง ภาคเหนือของ
อิตาลี ต้ังอยู่บรเิวณที่ราบลอมบารเ์ดีย ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์ค าว่า MID-LAN ซ่ึงหมายถึงอยู่กลาง
ที่ราบ มีช่ือเสียงในด้านแฟช่ันและศิลปะ น าท่านเที่ยวชม ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ซ่ึงเป็น
ที่ต้ังของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรอื ที่เรยีกว่าดูโอโม่ (DUOMO) ชื่อน้ีไว้ใช้เรยีกมหาวิหารประจ าเมือง 
สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสรจ็ 400 กว่าปีหลังจากน้ัน ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรยีกว่า 
"มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้ นทอง
ขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริเวณน้ันยังเป็นศูนย์กลางแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุคสมัย 
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Hotel NH Milano Fiera หรอืเทียบเท่า 

 
วันที่หก  เมืองลา สเปเซีย-ชิงเคว เทเร-เมืองปิซา่                (B/L/D) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย จากน้ันน าท่าน

เดินทางต่อด้วยรถไฟสู่หมู่บ้านมรดกโลกและอุทยานแห่งชาติ ชิงเคว เทเร (Cinque Terre) Cinque Terre 
อ่านว่า ชิงเคว เทเร หรอืแปลในความหมายตามภาษาอังกฤษก็คือ The Five Land แดนมหัศจรรย์ทั้ง 5 ที่
ประกอบกันขึ้นมาเป็นดินแดนแห่งความงดงาม หมู่บ้านเล็กๆ 5 หมู่บ้านที่ซ่อนตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตา
ของคนภายนอก แผ่นดินที่ยากจะเข้าถึงได้โดยง่าย หมู่บ้านเล็กๆ 5 หมู่บ้านที่ต้ังเรยีงอยู่มิห่างกัน น าคณะ
เที่ยวชม ชิงเคว เทเร เป็นพ้ืนที่ UNESCO ประกาศให้เป็นมรดกโลก ด้วยท าเลที่ต้ังของทั้งหมดอยู่บนภูเขาสูง 
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โดนมีหน้าผาสงูชัน และทะเลกว้างใหญ่เป็นฉากหน้า ท าให้มีความสวยงามประดุจดังภาพวาด จึงเป็นอุปสรรค
ส าหรบัผู้คนจากภายนอกในการที่จะเข้าไปให้ถึงเพชรกลางมงกุฎเม็ดน้ียิ่งนัก แต่ในแง่ดีก็คือ หมู่บ้านทั้งห้า 
ยังคงสภาพดั้งเดิมของมันมาได้ต้ังแต่ศตวรรษที่ 11 ประกอบไปด้วย Monterosso al Mare (มอนเตรอสโซ 
อัล มาเร), Vernazza (เวรน์าซซา), Corniglia (คอร์
นีเลีย) , Manarola (มานาโรลา) และ Riomaggiore 
(รโิอมัจจอรเ์ร)  

เที่ยง  บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  จากน้ันน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่ส าคัญ
ของอิตาลี  เป็น เมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ 
Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์
เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองที่
มีช่ือเสียงและเป็นที่รูจั้กของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Hotel Galilei หรอืเทียบเท่า 
 
วันทีเ่จ็ด เมืองปิซา่-จัตุรสัดูโอโมแห่งปิซา่-กรุงโรม-สนามกีฬาโคลอสเซีย่ม      (B/L/D)

                   
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ บรเิวณ จัตุรสัดูโอโมแห่งปิซ่า 

หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก์ โดยเริม่จากหอพิธีเจิมน้ามนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ชม มหาวิหารดูโอโม 
(Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเลื่องชื่อ น าท่านถ่ายภาพคู่กับ หอเอนปิซ่า (Leaning Tower 
of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริม่สรา้งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสรา้ง
ประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสรา้งไปได้ถึงช้ัน 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐาน
ข้ึนมา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมข้ึนอีกจนแล้วเสรจ็ โดยใช้เวลาสรา้งทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิ
ซ่าน้ี กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร ์ซ่ึงเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก
ที่ว่า สิ่งของสองช้ิน น้าหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองช้ินจากที่สูงพรอ้มกัน ก็จะตกถึงพ้ืนพรอ้มกัน 

จากน้ันให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีรา้นค้าเรยีงรายอยู่มากมาย 
เที่ยง  บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเทีย่ว

ที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรมเพ่ือชื่นชมกับศิลปะ 
สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตรแ์ห่งความยิ่งใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ต้ังอยู่บนเนินเขาทั้ง 7 รมิฝ่ัง
แม่น้าไทเบอรต์อนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและใน
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อดีตได้เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากน้ันน าท่านถ่ายรูปด้านหน้าของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม 
(Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ในอดีตน้ันเป็นสนามประลองการต่อสู้ทีย่ิ่งใหญ่ของชาว
โรมันที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  
  Hotel Novotel Roma Est หรอืเทียบเท่า 
วันทีแ่ปด กรุงโรม-นครรฐัวาติกัน-น้าพุเทรวี่-สนามบิน                (B/L/-)  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) 

ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกต้ังอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีก าแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้
ทั้งหมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระ
สันตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด น าท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 
(St.Peter’s Basilica)  

เที่ยง  บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากน้ันน าท่านชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรกีและโยนเหรยีญ
อธิษฐานบรเิวณ น้าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดัง แล้วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับ
การเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ันและของที่ระลึกในบรเิวณย่าน บันไดสเปน (The Spanish Step) ซ่ึงเป็นแหล่งแฟช่ัน
ช้ันน าสุดหรูและยังเป็นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่สนามบิน 

 

 
20.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK096 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน) 
วันทีเ่ก้า สนามบนิดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภมิู          (-/-/-)  
05.30 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครือ่ง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 ( บรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน) 
18.40 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจ 
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ทางบรษัิทจะด าเนินการจัดการโปรแกรมการเดนิทางให้เปน็ไปตามที่ก าหนด แต่บางครัง้การเดินทางอาจจะมกีาร
ปรบัเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับเหตุสดุวิสัยต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึ้นได้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของลูกคา้เปน็หลัก และขอแจ้งให้ทราบวา่รา้นคา้และห้างสรรพสนิคา้ในยุโรปบางแห่งจะปิดท าการในวนั
อาทิตย ์

 
ราคาส าหรบัเดก็อายุต่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร ์
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเครือ่งบินไดจ้ากเจ้าหน้าที ่

 
อัตราค่าบรกิารที่รวมในรายการทัวร ์

• ต๋ัวเครือ่งบินช้ันประหยัด ไป-กลับพรอ้มคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง) 

• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่าเชงเก้น (ส าหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการการเดินทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศ บรกิารน าเที่ยวตามรายการการท่องเที่ยว 

• หัวหน้าทัวรเ์ดินทางพรอ้มคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บรกิารตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
 

อัตราค่าบรกิารที่ไม่รวมในรายการทัวร ์
• ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการท าหนังสือเดินทางและวีซ่าส าหรบัชาวต่างชาติ 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการ

ทัวร ์ค่ามินิบาร ์ค่าบรกิารซักรดี หรอื ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น 
• ค่าส่วนเกินของน้าหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครือ่ง 30 กก./ท่าน 
• คา่ทิปคนขับรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโรx 7 วนั = 14 ยูโร ) 
• ค่าทิปหัวหน้าทัวรค์นไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท 

โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดนิทางให้เรยีบรอ้ยกอ่นตดัสินใจซื้อ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆที่บรษัิทระบุไว้ 

เงื่อนไขการจองและการช าระเงนิ 
1. ช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท หลังจากท าการจองใน 3 วันท าการ พรอ้มส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มี

อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือ 20 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการช าระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และ

ไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบรษัิทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวรส์่วนที่เหลือตามที่ก าหนด) 
3. ส าหรบัผู้เดินทางที่มีความจ าเป็นต้องซ้ือต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศ หรอืต๋ัวโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพ่ือมา

ท าการยื่นวีซ่า หรอืในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบนิ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ก่อนออกต๋ัวเครือ่งบิน
หรอืต๋ัวโดยสารอื่นๆ มิฉะน้ันทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น

จรงิ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบิน ค่าโรงแรม หรอือื่นๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น

จรงิ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบิน ค่าโรงแรม หรอือื่นๆ) 

เดือน วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพ่ิมท่านละ 

เมษายน 2566 
6-14 เม.ย. (สงกรานต)์ 99,900 

15,000 
25 เม.ย.-3 พ.ค. 95,900 
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3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน
โปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทขอสงวน
สิทธิ์เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจรงิ 

5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวีซ่า

และค่าบรกิารยื่นวีซ่า ค่าต๋ัวเครือ่งบิน และค่าโรงแรม  เป็นต้น 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว  การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิเพ่ือเตรยีมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบรกิารที่ต้องจ่าย ทั้งน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบิน ค่าโรงแรม หรอือ่ืนๆ 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อย

กว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซ่า และท่านได้รบัการอนุมัติวีซ่าแล้ว ทาง
บรษัิทขอเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารที่เกิดข้ึนจรงิ และท่านสามารถน าวีซ่าน้ีไปใช้ได้ หากวีซ่าน้ันยังไม่
หมดอายุ) 

2. หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่ใช้บรกิารใดๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรอืถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทาง
บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมด 

3. ต๋ัวเครือ่งบินที่จัดไว้ตามโปรแกรมทัวร ์เป็นต๋ัวแบบหมู่คณะ ซ่ึงจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีที่ท่าน
ต้องการแยกวันเดินทางกลับหรอืไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามราคาอีกครัง้ และการจัดที่น่ังของผู้
เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบรษัิทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้ 
ส าหรบัที่น่ัง LONG LEG หรอืที่น่ังบรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาองักฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสขุภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อยา่งรวดเรว็
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่
เช็คอินเท่าน้ัน 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตัดสินใจของสถานทูตเท่าน้ัน ทางบรษัิทเป็นเพียงผู้ให้บรกิารและอ านวย
ความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่าน้ัน และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และส าหรบัห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะ
จัดเป็น 2 เตียง และเตียงเสรมิหรอื SOFA BED ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกับบรษัิทฯหรอืตัวแทนของบรษัิท จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข
ต่างๆที่ทางบรษัิทฯได้ก าหนดไว้แล้ว 

 
เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 

ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอรต์คืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการยื่น : 15 วันท าการ (อาจจะช้าหรอืเรว็กว่าน้ัน ขึ้นอยู่กับศุนย์รบัย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอยช่วย

อ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรยีมเอกสารยื่นวีซ่า) 

1. PASSPORT ที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการ
เดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (ขนาดตามรูปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการยื่นวีซ่า
มาก่อนหน้าน้ี สถานทูตจะเข้มงวดในเรื่องของรูปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชัดเจน ห้ามใส่
เครือ่งประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (ส าหรบัเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี) / ทะเบียนสมรส 
ทะเบียนหย่า และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
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5. ใบรับรองการท างาน ที่ออกจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ท่านท างานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ-
นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอรต์ และใบรบัรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการท างานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง 
ลักษณะงานที่ท า รายได้ต่อเดือน และลงช่ือตัวเอง 
ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบียน
การค้า พรอ้มแปลภาษาอังกฤษ 
ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงที่ออกจาก
สถาบันการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรบัรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยื่น 
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เปน็ประจ าและมเีงินคงเหลอือย่างน้อย 6 หลัก เพ่ือความ
เหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 
BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื่อผู้เดินทางตรงตามหน้าพาสสปอรต์ สถานฑูตไม่รบัพิจารณา
บัญชีกระแสรายวัน 

7. การรบัรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้กันต้องมีความสัมพันธ์กัน เช่น พ่อออก
เงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พรอ้มเขียนจดหมายรบัรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER (รายละเอียดเพ่ิมเติม
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่) 

8. กรณีที่เดก็อายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรอืมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะต้องท าจดหมายยนิยอม โดยที่
บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงค์ในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอีกท่านหน่ึงได ้
ณ ที่วา่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชือ่และประทับตรารบัรองจากทาง
ราชการอยา่งถูกต้อง และในวันนัดหมายยื่นวีซ่า ผู้ปกครองต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยกันทั้งคู่ ณ ศูนย์รบัยื่นวีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ด้านลา่งให้ครบถ้วนและตรงตามความจรงิ เพราะขอ้มลูทีท่่าน
ได้ใหม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมัครยื่นวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยืน่วีซ่าน้ัน ผู้เดนิทางต้องช าระยอดมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท/ทา่นก่อนเท่าน้ัน ถึงสามารถด าเนินการ
ข้ันตอนการจองคิวและยืน่วซ่ีาได ้

11. รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็นเพียงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรยีกขอเอกสารเพ่ิมหรอืแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรยีมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบรษัิทฯได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือขั้นตอนการย่ืนที่
เปล่ียนแปลงไป ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกครัง้ 

 
 
 

ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวซี่า (ส าคัญมาก) 
**ข้อมูลน้ีใช้เพือ่นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ 
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง  

 ค าถามเปน็ภาษาไทย เพื่อให้ทา่นเข้าใจง่าย  
กรุณาตอบค าถามเปน็ภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่าน้ัน *** 
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ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

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

ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานที่เกดิ (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุัน……………………………………………….…….. 

 

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถตดิต่อได้  

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

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

...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................ 

 

โทรศัพท์ (มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสญัชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดแูล

ผู้เยาว์  

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

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

 

สถานที่ท างานหรอืสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 

 

ที่อยู่ทีท่ างานหรอืสถานศึกษา.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................... 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 

 

โทรศัพทท์ีท่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน......................................................................... 

 

รายไดต้่อเดอืน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................................. 

 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 

 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย  หย่า 
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ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 

 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวัดที่เกดิของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได้   ใช้ได้ตัง้แต่วันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 

เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรอืไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง       มีผู้อื่นออกให้   

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบรษัิทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งน้ีบรษัิทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกให้แกผู่้เดินทางเทา่น้ัน 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  


