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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 
2 สนามบนิดไูบ-ปารสี-หอไอเฟล-ประตูชยั-ล่องเรอืบาโต

มุช    
× √ √ 

3 La Vallee Village Outlet-เมอืงแรงส-์มหาวหิารประจ า
แรงส ์

√ × √ 

4 แควน้อลัซาส-สตราสบรูก์-จตัุรสัเกลแบร-์เมอืงกอลมาร ์ √ √ √ 

5 ยอดเขาทติลสิ-TITLIS CLIFF WALK-เมอืงลูเซริน์   √ √ √ 

6 เซนตม์อรติส-์รถไฟสายโรแมนตคิ BERNINA 
EXPRESS-เมอืงทริาโน่ 

√ √ √ 

7 กรุงมลิาน-ปิอาซซ่า เดล ดโูอโม่-สนามบนิเมอืงมลิาน √ √ × 
8 สนามบนิดไูบ-กรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภูม ิ × × × 

วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

17.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้
การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

20.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 ( บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน) 

วันที่สอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมุช        (-/L/D) 

00.35 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
03.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 

EK073 ( บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน)  
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08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเข้าสู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส 
เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อนัเหลือล้น ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือน
มากที่สดุ ปัจจบุนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล า้สมยั
แห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น 
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคญัที่สดุแห่งหนึ่งของโลก
จากนัน้น าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นคร
ปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึน้ในปีค.ศ.1889 จากนัน้น าท่านถ่ายรูป 
ประตูชัย และผ่านชมทิวทศัน์ของร้านค้าบตูิคชัน้น าระดบัโลก ที่ตัง้เรียงรายอยู่บนถนนฌ็
องเชลิเซ ่ 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches River Cruise) ไปตามแม่น า้แซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีก
หนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทบัใจ จากนัน้น าท่าน
สู่  Samaritaine ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง
ปารีสริมฝ่ังแม่น า้แซน ซึ่งเปิดให้บริการมาแล้ว
กวา่150ปี และได้มีการปรับปรุงใหม่ แล้วเสร็จเม่ือ
ปี 2021 ภายในห้างฯนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์
เนม มากมายแล้วยงัมีภาพวาดศิลปะหลายรูปแบบท่ีสวยงามอีกหนึง่แห่งในกรุงปารีส 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร **เมนูหอยเอสคาโก้** น าท่านเข้าสูท่ี่พกั  



 

2306-2102-UIEU001                                                         www.smileytour.com                                                                          Page 4 of 18 

  Forest Hill Meudon หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม La Vallee Village Outlet-เมืองแรงส์-มหาวิหารประจ าแรงส์     (B/-/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู ่La Vallee 

Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัส
ประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ครบครันด้วยสินค้าชัน้น 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 ฯลฯ 
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เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้
ภายใน OUTLET) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองแรงส์ (Reims) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ใน
แคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นถิ่นก าเนิดของแชมเปญ น าท่าน
ถ่ายรูป  มหาวิหารแรงส์ (Reims Cathedral) ที่ถกูใช้เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับการท าพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ฝร่ังเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบ
โกธิค และได้รับเลือกโดยองค์การ
ยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
เม่ือปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่าง
ประดับกระจกสีที่ ส ร้ า ง ระหว่ า ง
คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 20 ประดับ
หน้าต่างกุหลาบที่ได้รับการประดับ
ด้วยกระจกสี มหาวิหารแห่งนีย้งัเป็น
มหาวิหารที่ประกอบพิธีราชาภิเษก
สวมมงกุฎการขึน้เป็นกษัตริย์แห่งฝร่ังเศสตัง้แต่สมยัของพระเจ้าโคลวิสในปี ค.ศ. 496 
และเหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้ที่นี่ก็คือการที่โจนออฟอาร์คน าก าลงัของฝร่ังเศส บกุเข้ายดึ
มหาวิหารคืนจากองักฤษในช่วงสงครามร้อยปีเพื่อประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์
ที่ 7 ในปีค.ศ. 1429 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  
 Mercure Reims Cathedrale หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี  แคว้นอัลซาส-สตราสบูร์ก-จัตุรัสเกลแบร์-เมืองกอลมาร์     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก 
(Strasbourg) เมืองมรดกโลกด้านมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่ง
แคว้นอลัซาส (Alsace) แห่งฝร่ังเศส เป็นเมืองที่เรียกได้วา่ มี 2 วฒันธรรมคือ ฝร่ังเศสและ
เยอรมัน เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนีส้ลับกันไปมา สต
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ราสบร์ูกเป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นร่องรอยประวตัิศาสตร์ให้ชาวเมือง
ปัจจบุนัได้ช่ืน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านชม จัตุรัสเกลแบร์ จัตุรัสที่มีขนาดที่
ใหญ่ที่สดุซึ่งตัง้อยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจตัรัุสยงัเป็นที่ตัง้ของ 
รูปปัน้ช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผู้ที่มีบทบาทส าคญัในเร่ืองสงครามการปฏิวตัิของประเทศ
ฝร่ังเศส น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก มีความสูงอยู่ที่ 142 เมตร ซึ่งถูก
สร้างขึน้ระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพดูงูามระหงโดดเด่นเห็นแต่
ไกลและถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ที่สูงที่สุดในประเทศฝร่ังเศส จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวอนัดับสองของแคว้นอลัซาซ 
(ALSACE) เป็นเมืองที่ยงัคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก น าท่านชม
เขตเมืองเก่ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มีสถาปัตยกรรมในยคุศตวรรษท่ี 
16-17 ตัง้อยู่ ซึง่บางหลงัเป็นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อนังดงามเป็นย่านที่มีฉายาวา่ “เวนิ
สน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านที่ได้ช่ือมาจากลกัษณะของบ้านเรือนที่ตัง้อยู่บนสองฝ่ัง
คลอง ตัง้อยู่ติดกับแม่น า้โลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์
เยอรมนักอธิคและเรอเนซองส์ 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  
 Grand Hotel Bristol Colmar หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า ยอดเขาทิตลิส- TITLIS CLIFF WALK-เมืองลูเซิร์น                       (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมืองแองเกิลเบิร์ก เพื่อนัง่กระเช้าหมนุแห่งแรกของโลกสู่ ยอดเขา
ทิตลิส (TITLIS) แหลง่เลน่สกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลมุตลอดทัง้ปี สงูถึง 
10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนีห้ิมะจะไม่ละลายตลอดทัง้ปี นัง่กระเช้า
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ยกัษ์ที่หมนุได้รอบทิศเคร่ืองแรกของโลกที่ช่ือว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบน
ยอดเขาทิตลิส  

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา **เมนูพิเศษสวิสฟองดูว์** 

ห ลั ง จ า ก นั ้น อิ ส ร ะ ใ ห้ ทุ ก ท่ า น ไ ด้
สนกุสนานกบักิจกรรมต่างๆบนเยอดเขา
แห่งนีไ้ม่วา่จะเป็นการ ชมถ า้น า้แข็ง ซึง่
เป็นถ า้ที่เกิดจากฝีมือมนษุย์ ภายในเป็น
ผนังน า้แข็งพร้อมมีค าอธิยายเป็นจุด ๆ 
หรือสามารถเดินไปยัง TITLIS CLIFF 

WALK สะพานแขวนบนยอดเขาที่สูง
ที่สดุในยโุรป รวมถึงการเลือกซือ้สินค้าที่ 
ร้านขายของที่ระลึก และ ลานหมิะ ซึง่เป็นชัน้บนสดุซึง่จะเป็นชัน้ที่ท่านสามารถเดินย ่า
หิมะออกไปยงัลานกว้างซึง่เป็นจดุชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรน าท่านเดนิทาง
กลับลงจากยอดเขาสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก และเดินทางต่อไปยงั เมืองลูเซิร์น  อดีตหวั
เมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลงัคาแห่งทวีปยโุรป 
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(The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสงูเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว 
ก็ยงัมีภเูขาใหญ่น้อยสลบักบัป่าไม้ที่แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหลเ่ขา สลบัแซมด้วยดง
ดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล 
หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึง่ข้ามแม่น า้รอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สดุใน
โลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว 
สะพานวิหารนีเ้ป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปด
เหลี่ยมกลางน า้ จัว่แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวตัิความเป็นมาของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบนั
สะพานไม้นีถ้กูไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบรูณะสร้างขึน้ใหม่เกือบหมด จากนัน้น าท่าน
เที่ยวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนสุาวรีย์ที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองที่หวัของ
สิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี ้
ออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1819-
1821 โดยสร้างขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ 
จงรักภกัดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส ระหว่างการต่อสู้ ป้องกนัพระราชวงัในครัง้ปฏิวตัิ
ใหญ่สมยัพระเจ้าหลยุส์ที่ 16 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  
 Hotel Ibis Styles Luzern City หรือเทียบเท่า 
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วันทีห่ก เซนต์มอริตส์-รถไฟสายโรแมนติค BERNINA EXPRESS-เมืองทิราโน่     

               (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์
มอริตส์ (St. Moritz) เป็นเมืองรีสอร์ทหรูในหบุเขาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้อยู่บน
ส่วนหนึ่งของเทือกเขา
แอลป์ในระดบัความสงูที่ 
1775 ม. เหนือน า้ทะเล 
ซึ่ งทางตะวันออกของ
เทือกเขามียอดภูเขา Piz 
Bernina ตระห ง่ า นสู ง
ที่สดุ ที่ระดบั 4049 ม. อยู่ห่างจากตวัเมืองไปทางทิศใต้เพียงไม่ก่ีกิโลเมตร เซนต์มอริตส์ 
แบ่งออกเป็นสองสว่น คือ สว่นที่อยู่บนเขา และสว่นที่ราบโดยมีทะเลสาบขัน้อยู่ตรงกลาง  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางโดยรถไฟ BERNINA 

EXPRESS หนึ่งในเส้นทางของรถไฟ Glacier Express ซึ่งเป็นรถไฟ Panoramic Train 
ที่ช้าที่สดุเพื่อให้ท่านสมัผสับรรยากาศเส้นทางรถไฟที่เก่าแก่และสวยงาม เป็นเส้นทางมี

ช่ือเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งของ Switzerland ท่านได้ช่ืนชมทิวทศัน์สองข้างทางที่สวยงาม 
โดยรถไฟนัน้จะเดินทางข้ามผ่านเทือกเขาแอลป์บนความสงูกว่า 2000 เมตรจากกระดบั
น า้ทะเล และยังเป็นเส้นทางสายมรดกโลกทางธรรมชาติที่องค์การ UNESCO ให้การ
ยอมรับ โดยจุดหมายปลายทางของรถไฟจะอยู่ที่ เมืองทิราโน่ ประเทศอิตาลี เมือง
เล็กๆ ที่อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีและเป็นเมืองชายแดน
ระหวา่งประเทศอิตาลีกบัสวติเซอร์แลนด์ จากนัน้น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู ่เมืองโคโม่ 
เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ตัง้อยู่บริเวณพรมแดนกบัประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม
เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกบัทะเลสาบโคโม  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  
 Metropole Suisse หรือเทียบเท่า 
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วันที่เจ็ด ทะเลสาบโคโม่-กรุงมลิาน-ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่-สนามบิน        (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณ
ทะเลสาบโคโม (Lago di Como) ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี 

ตัง้อยู่ใกล้กับเมืองโคโม ในแคว้นลอมบาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิง
เทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมล้อมรอบด้วยภเูขาสงูที่ยงัมีป่าไม้เขียวชะอุ่ม หลายจดุบน
ชายฝ่ังเป็นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์
ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นก าแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับ
ดินแดนบริเวณนี ้เทือกเขาแอลป์นัน้มีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดปี  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองส าคัญทาง ภาคเหนือของอิตาลี 
ตัง้อยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์เดีย ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์ค าว่า MID-LAN ซึ่ง
หมายถึงอยู่กลางที่ราบ มีช่ือเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ  น าท่านเที่ยวชม ปิอาซซ่า 
เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ซึง่เป็นที่ตัง้ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ ที่
เรียกว่าดูโอโม่ (DUOMO) ช่ือนีไ้ว้ใช้เรียกมหาวิหารประจ าเมือง สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 
1386 แล้วเสร็จ 400 กวา่ปีหลงัจากนัน้ ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จงึมีชื่อเรียกวา่ 
"มหาวิหารเม่น" มีรูปสลกัหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของ
มหาวิหารมีรูปปัน้ทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริเวณนัน้ยังเป็น
ศนูย์กลางแหลง่ชมุนมุของผู้คนมาทกุยคุสมยั อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนัน้ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมี
จ าหน่ายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซือ้สินค้า
พืน้เมืองตามอธัยาศยั ได้เวลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบิน 

21.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK092 ( บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน) 
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วันที่แปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

06.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK 372 ( บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน) 
18.40 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
ทางบริษัทจะด าเนินการจดัการโปรแกรมการเดินทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการ

ปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึ้นอยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดข้ึนได ้โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจ้งใหท้ราบว่าร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้ในยโุรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 
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เดือน วนัเดินทาง ราคา พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

มีนาคม 2566 16-23 / 23-30 มี.ค. 89,900 12,000 

เมษายน 2566 
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 าหรับเดก็อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โปรดศึกษาเงือ่นไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 
เมื่อท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 

อตัราค่าบริการท่ีรวมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 
• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วีซ่าเชงเกน้ (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
• ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
• หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
 

อตัราค่าบริการท่ีไม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนงัสือเดินทางและวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 
• ค่าส่วนเกินของน ้าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน 
• ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูรx 6 วนั = 12 ยโูร ) 
• ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
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เงื่อนไขการจองและการช าระเงิน 
1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 3 วนัท าการ พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง

ท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพ่ือมาท าการยื่นวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

เงื่อนไขการยกเลกิและการคนืเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน้ไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึน

จริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ท่ีตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
5. กรณผู้ีเดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น 

ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ท้ังนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลกัฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออืน่ๆ 

 
 

หมายเหตุ 
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1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้
เดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยืน่วีซ่า และท่านไดรั้บการ
อนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง และท่านสามารถน าวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพ่ือ
แทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจ้ง
เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในหอ้งพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และส าหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านไดมี้การช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเบือ้งต้นในการขอยืน่วซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
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ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคนืก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการยืน่ : 15 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กบัศุนย์รับยืน่วซ่ีาและสถานทูต) 
วันยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือและยื่นเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีา) 
 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายแุละมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เขม็โดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยื่นวีซ่ามาก่อนหน้าน้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหน้า 
ใบหูและดวงตาชดัเจน หา้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป  

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (ส าหรับเด็กอายตุ  ่า
กวา่ 20 ปี) / ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู่ (ฉบบั
ภาษาอังกฤษ) โดยสะกดช่ือ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และ
ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วีซ่า 
ในกรณทีี่ท างานอสิระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงท่ีออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วีซ่า 

6. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายใหก้นัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 
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8. กรณท่ีีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก
ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยืน่วีซ่า ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวซ่ีา กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยืน่วีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยืน่วีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนท้ังหมดเป็นเพียงเอกสารเบือ้งต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการยื่นที่
เปลีย่นแปลงไป ทางเจ้าหน้าท่ีอาจจะมีการอพัเดตข้อมูลให้ทราบอกีคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  
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 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ช่ือ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

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

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

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

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

สถานท่ีเกิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

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

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

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

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

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ท่ีอยู่ท่ีท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

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

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

โทรศพัทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

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

แหล่งท่ีมา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

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

จงัหวดัท่ีเกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..........................................ถงึวนัท่ี................................................................  
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เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ท่ีอยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 

 
 

 
 

  


