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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูมิ × × × 
2 สนามบินดูไบ-ปารสี-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเรอืบาโตมุช    × √ √ 
3 La Vallee Village Outlet-เมืองแรงส์-มหาวิหารประจ าแรงส์ √ × √ 
4 แคว้นอัลซาส-สตราสบูรก์-จัตุรสัเกลแบร-์เมืองกอลมาร ์ √ √ √ 
5 ยอดเขาทิตลิส-TITLIS CLIFF WALK-เมืองลูเซิรน์   √ √ √ 
6 เซนต์มอรติส์-รถไฟสายโรแมนติค BERNINA EXPRESS-เมืองทิราโน่ √ √ √ 
7 กรุงมิลาน-ปิอาซซา่ เดล ดูโอโม่-สนามบินเมืองมลิาน √ √ × 
8 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 

 

 



 
BUI-EU01 FRANCE SWISS ITALY 8D5N_EK_FEB-JUN23 

วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  
17.00 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 โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK073 ( บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน)  
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองปารสี ประเทศฝรัง่เศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่าน

เดินทางเข้าสู่มหานครปารสี เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 
ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่ล้าสมัยแห่งหน่ึงของโลก ที่ทรงด้วย
อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ 
แฟช่ัน วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีส
เป็นหน่ึงในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหน่ึงของโลก
จากน้ันน าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล 
สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสีดว้ย
ความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 
จากน้ันน าท่านถ่ายรูป ประตูชัย และผ่านชม
ทิวทัศน์ของรา้นคา้บติูคช้ันน าระดับโลก ที่ต้ังเรยีง
รายอยู่บนถนนฌ็องเชลิเซ่  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันน าท่าน ล่องเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) 
ไปตามแม่น้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น้า เป็น
อีกหน่ึงประสบการณ์ที่น่าประทับใจ จากน้ันน าท่านสู่ Samaritaine 
ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองปารีสริมฝ่ังแม่น้าแซน ซ่ึงเปิดให้บริการ
มาแล้วกว่า150ปี และได้มีการปรบัปรุงใหม่ แล้วเสรจ็เมื่อปี 2021 ภายใน
ห้างฯนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนม มากมายแล้วยังมีภาพวาดศิลปะ
หลายรูปแบบที่สวยงามอีกหน่ึงแห่งในกรุงปารสี 

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร **เมนูหอยเอสคาโก้**  
น าท่านเข้าสู่ที่พัก   Forest Hill Meudon หรอืเทียบเท่า 

วันที่สาม La Vallee Village Outlet-เมืองแรงส-์มหาวิหารประจ าแรงส ์     (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, 
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DIESEL GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, 
SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรบัประทานอาหารได้ภายใน OUTLET) จากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแรงส์ (Reims) เป็นเมืองที่ต้ังอยู่ในแคว้นช็องปาญ-อารแ์ดน แคว้นที่ได้รบัการยกย่อง
ว่าเป็นถ่ินก าเนิดของแชมเปญ น าท่านถ่ายรูป  มหาวิหารแรงส์ (Reims Cathedral) ที่ถูกใช้เพ่ือเป็นสถานที่
ส าหรบัการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตรยิ์ฝรัง่เศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบ
โกธิค และได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่าง
ประดับกระจกสีที่สรา้งระหว่างครสิต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 20 ประดับหน้าต่างกุหลาบที่ได้รบัการประดับด้วย
กระจกสี มหาวิหารแห่งน้ียังเป็นมหาวิหารที่ประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎการข้ึนเป็นกษัตรยิ์แห่งฝรัง่เศส
ต้ังแต่สมัยของพระเจ้าโคลวิสในปี ค.ศ. 496 และเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนที่น่ีก็คือการที่โจนออฟอารค์น า
ก าลังของฝรัง่เศส บุกเข้ายึดมหาวิหารคืนจากอังกฤษในช่วงสงครามรอ้ยปีเพ่ือประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจ้า
ชารล์ส์ที่ 7 ในปีค.ศ. 1429 

ค่า บรกิารอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ที่พัก  Mercure Reims Cathedrale หรอืเทยีบเท่า 
วันที่สี ่  แคว้นอัลซาส-สตราสบูรก์-จัตุรสัเกลแบร์-เมืองกอลมาร์     (B/L/D) 
เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมืองมรดก

โลกด้านมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรัง่เศส เป็นเมืองที่
เรยีกได้ว่า มี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรัง่เศสและเยอรมัน เน่ืองจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศน้ี
สลับกันไปมา สตราสบูรก์เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นรอ่งรอยประวัติศาสตรใ์ห้ชาวเมือง
ปัจจุบันได้ชื่น 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชม จัตุรสัเกลแบร ์จัตุรสัที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดซ่ึงต้ังอยู่บรเิวณ
ใจกลางของเมืองสตราสบูรก์ โดยภายในจัตุรสัยังเป็นที่ต้ังของ รูปปั้ นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร ์ผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในเรือ่งสงครามการปฏิวัติของประเทศฝรัง่เศส น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ มีความสูง
อยู่ที่ 142 เมตร ซ่ึงถูกสรา้งขึ้นระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ที่
สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกล
และถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร ์(COLMAR) เมือง
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอันดับสองของแคว้นอัลซาซ 
( ALSACE) เ ป็ น เ มื อ ง ที่ ยั ง ค ง ค ว า ม ง ด ง า ม ข อ ง
สถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก น าท่านชมเขตเมืองเก่า
กอลมาร ์(COLMAR OLD TOWN) เขตที่มีสถาปัตยกรรม
ในยุคศตวรรษที่ 16-17 ต้ังอยู่ ซ่ึงบางหลังเป็นอาคารสไตล์
เรอเนซองส์อันงดงามเป็นย่านที่มีฉายาว่า “เวนิสน้อย” 
(LITTLE VENICE) ย่านที่ ได้ ชื่ อมาจากลักษณะของ
บ้านเรอืนที่ต้ังอยู่บนสองฝ่ังคลอง ต้ังอยู่ติดกับแม่น้าโลช 
(LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์ 

ค่า บรกิารอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ที่พัก  Grand Hotel Bristol Colmar หรอืเทยีบเท่า 
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วันที่ห้า ยอดเขาทิตลิส- TITLIS CLIFF WALK-เมืองลูเซิรน์                       (B/L/D) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ เมืองแอง

เกิลเบิรก์ เพ่ือน่ังกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลกสู่ ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอรแ์ลนด์
ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปี สูงถึง 10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งน้ีหิมะจะไม่ละลาย
ตลอดทั้งปี น่ังกระเช้ายักษ์ที่หมุนได้รอบทิศเครือ่งแรกของโลกที่ช่ือว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบน
ยอดเขาทิตลิส  

 
เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา **เมนูพิเศษสวิสฟองดูว์** หลังจากน้ันอิสระให้ทุกท่าน

ได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเยอดเขาแห่งน้ีไม่ว่าจะเป็นการ ชมถ้าน้าแข็ง ซ่ึงเป็นถ้าที่เกิดจากฝีมือ
มนุษย์ ภายในเป็นผนังน้าแข็งพร้อมมีค าอธิยายเป็นจุด ๆ หรือสามารถเดินไปยัง TITLIS CLIFF WALK 
สะพานแขวนบนยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป รวมถึงการเลือกซ้ือสินค้าที่ รา้นขายของที่ระลึก และ ลานหิมะ ซ่ึง
เป็นช้ันบนสุดซ่ึงจะเป็นช้ันที่ท่านสามารถเดินย่าหิมะออกไปยังลานกว้างซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงเวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขาสู่เมืองแองเกิลเบิรก์ และเดินทางต่อไปยัง เมืองลู
เซิรน์  อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอรแ์ลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รบัสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The 
roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับ
กับป่าไม้ที่แทรกตัวอยูต่ามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไมป้่าและทุง่หญ้าอนัเขียวชอุ่ม น าท่านชม
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และแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล หรอืสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงข้ามแม่น้ารอยซ์ เป็นสะพานไม้
ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตรข์องเมืองลูเซิรน์เลยทีเดียว สะพาน
วิหารน้ีเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้า จ่ัวแต่ละช่อง
ของสะพานจะมีภาพเขียนเรือ่งราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุ
กว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้น้ีถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสรา้งขึ้นใหม่เกือบหมด 
จากน้ันน าท่านเที่ยวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรยี์ที่ต้ังอยู่ใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะ
มีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอรแ์ลนด์อยู่ อนุสาวรยี์รูปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลักโดย ธอร ์
วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ต้ังแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้าน
ความกล้าหาญ ซ่ือสัตย์ จงรกัภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรัง่เศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครัง้
ปฏวิัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Ibis Styles Luzern City หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หก เซนต์มอรติส-์รถไฟสายโรแมนติค BERNINA EXPRESS-เมืองทิราโน่       (B/L/D) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอรติส์ (St. Moritz) 

เ ป็ น เ มื อ ง รี ส อ ร์ ท ห รู ใ น หุ บ เ ข า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอรแ์ลนด์ ต้ังอยู่บนส่วนหน่ึงของเทือกเขาแอลป์
ในระดับความสูงที่  1775 ม. เหนือน้าทะเล ซ่ึงทาง
ตะวันออกของเทือกเขามียอดภู เขา Piz Bernina 
ตระหง่านสูงที่สุด ที่ระดับ 4049 ม. อยู่ห่างจากตัวเมอืง
ไปทางทิศใต้เพียงไม่ก่ีกิโลเมตร เซนต์มอริตส์ แบ่ง
ออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่อยู่บนเขา และส่วนที่ราบ
โดยมีทะเลสาบข้ันอยู่ตรงกลาง  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากน้ันน าท่าน
เดินทางโดยรถไฟ BERNINA EXPRESS หน่ึงในเส้นทางของรถไฟ Glacier Express ซ่ึงเป็นรถไฟ 
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Panoramic Train ที่ช้าที่สุดเพ่ือให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเส้นทางรถไฟที่เก่าแก่และสวยงาม เป็นเส้นทางมี
ชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหน่ึงของ Switzerland ท่านได้ชื่นชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม โดยรถไฟน้ันจะ
เดินทางข้ามผ่านเทือกเขาแอลป์บนความสูงกว่า 2000 เมตรจากกระดับน้าทะเล และยังเป็นเส้นทางสาย
มรดกโลกทางธรรมชาติที่องค์การ UNESCO ให้การยอมรบั โดยจุดหมายปลายทางของรถไฟจะอยู่ที่ เมืองทิ
ราโน่ ประเทศอิตาลี เมืองเล็กๆ ที่อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีและเป็นเมืองชายแดน
ระหว่างประเทศอิตาลีกับสวิตเซอรแ์ลนด์ จากน้ันน าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองโคโม่ เป็นเมืองในแคว้น
ลอมบารเ์ดีย ต้ังอยู่บรเิวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ โคโมเป็นเมืองที่ต้ังอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศ
เหนือของเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบโคโม  

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ที่พัก  Metropole Suisse หรอืเทยีบเท่า 

วันที่เจด็ ทะเลสาบโคโม่-กรุงมิลาน-ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่-สนามบิน        (B/L/-)  
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากน้ันอิสระให้ท่านได้เดินเล่นบรเิวณทะเลสาบโคโม (Lago 

di Como) ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ต้ังอยู่ใกล้กับเมืองโคโม ในแคว้นลอมบารเ์ดีย 
ทางเหนือของประเทศอิตาลี บรเิวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียว
ชะอุ่ม หลายจุดบนชายฝ่ังเป็นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์
ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นก าแพงธรรมชาติที่สรา้งฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบรเิวณน้ี เทือกเขา
แอลป์น้ันมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองส าคัญทาง ภาคเหนือของอิตาลี ต้ังอยู่บรเิวณที่ราบลอม
บารเ์ดีย ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์ค าว่า MID-LAN ซ่ึงหมายถึงอยู่กลางที่ราบ มีช่ือเสียงในด้านแฟช่ัน
และศิลปะ น าท่านเที่ยวชม ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ซ่ึงเป็นที่ต้ังของ มหาวิหารแห่งเมือง
มิลาน หรอื ที่เรยีกว่าดูโอโม่ (DUOMO) ชื่อน้ีไว้ใช้เรยีกมหาวิหารประจ าเมือง สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้ว
เสรจ็ 400 กว่าปีหลังจากน้ัน ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรยีกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหิน
อ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มา
ดอนน่า และบริเวณน้ันยังเป็นศูนย์กลางแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุคสมัย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากน้ันให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม ซ่ึงมีจ าหน่ายมากมายใน
บรเิวณ กัลเลเรยี วิตโตรโีอ เอมานูเอล หรอืจะเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย  
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ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่สนามบิน 
21.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK092 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน) 
 
วันที่แปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  
06.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครือ่ง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 ( บรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน) 
18.40 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจ 
 

********************************* 
 
ทางบรษัิทจะด าเนินการจัดการโปรแกรมการเดนิทางให้เปน็ไปตามที่ก าหนด แต่บางครัง้การเดินทางอาจจะมกีาร
ปรบัเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับเหตุสดุวิสัยต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึ้นได้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของลูกคา้เปน็หลัก และขอแจ้งให้ทราบวา่รา้นคา้และห้างสรรพสนิคา้ในยุโรปบางแห่งจะปิดท าการในวนั
อาทิตย ์
 

เดือน วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว 
เพ่ิมท่านละ 

กุมภาพันธ ์2566 9-16 ก.พ. 89,900 12,000 
มีนาคม 2566 16-23 / 23-30 มี.ค. 89,900 12,000 

เมษายน 2566 
5-12 เม.ย. 

26 เม.ย.-3 พ.ค. 
89,900 12,000 

8-15 / 9-16 / 12-19 เม.ย. 95,900 12,000 
พฤษภาคม 2566 2-9 พ.ค. 89,900 12,000 
มิถุนายน 2566 3-10 มิ.ย. 89,900 12,000 

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 6 วนั = 12 ยูโร ) 
• ค่าทิปหัวหน้าทัวรค์นไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 

 



 
BUI-EU01 FRANCE SWISS ITALY 8D5N_EK_FEB-JUN23 

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) 
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 
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เอกสารเบ้ืองต้นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอรต์คืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วันท าการ (อาจจะช้าหรอืเรว็กว่าน้ัน ขึ้นอยู่กับศุนย์รบัย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอยช่วยอ านวยความ
สะดวกในการนัดหมายและจัดเตรยีมเอกสารยื่นวีซ่า) 

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 สถานทูตจะเข้มงวดในเรือ่งของรูปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหูและดวงตา
ชัดเจน ห้ามใส่เครือ่งประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป  

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (ส าหรบัเด็กอายุตา่กวา่ 
20 ปี) / ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

5. ใบรับรองการท างาน ที่ออกจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ท่านท างานอยู่  (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และใบรับรอง
จะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการท างานของตนเอง  (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ) 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 
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ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า (ส าคัญมาก) 
**ข้อมูลน้ีใช้เพ่ือนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไมส่ามารถแก้ไขภายหลังได้ 
กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่ายแต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่าน้ัน *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

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

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

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

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

สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 
 

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

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

โทรศพัทที์่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

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

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี 

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

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

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

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  


