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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 

2 สนามบนิดไูบ-ปารสี-หอไอเฟล-ล่องเรอืบาโตมุช-

หา้งสรรพสนิคา้ SAMARITAINE   
× √ √ 

3 ประตูชยั-พพิธิภณัฑล์ูฟร-์La Vallee Village Outlet    √ √ × 

4 รถไฟ TGV-เมอืงสตราสบูรก์-เมอืงกอลมาร ์ √ √ √ 

5 เมอืงแองเกลเบริก์-ยอดเขาทติลสิ-เมอืงลูเซริน์   √ √ √ 

6 เมอืงครู-์รถไฟสายโรแมนตคิ BERNINA EXPRESS-

เมอืงมลิาน 
√ √ √ 

7 กรุงมลิาน-ปิอาซซ่า เดล ดโูอโม่-สนามบนิเมอืงมลิาน √ √ × 

8 สนามบนิดไูบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × ×  
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วันทีหนึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

18.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ ชัน  ประตู  แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ทีให้

การตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  ์โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เทียวบินท ีEK373 ( บรกิารอาหารและเครืองดืมบนเครอืงบิน) 

วันทีสอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมุช-SAMARITAINE        (-/L/D) 

00.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลียนเครือง 

04.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทียวบินที 

EK073 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)  

09.25 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรังเศส หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร นาํท่านเดินทางเขา้สู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรงัเศส 

เมืองทีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั  ใน  ของโลกทีนกัท่องเทียวอยากมาเยือน 
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ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีลาํสมัยแห่งหนึง

ของโลก ทีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง 

ก า ร ศึ ก ษ า  บั น เ ทิ ง  สื อ  แ ฟ ชั น 

วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ทาํใหก้รุงปารีส

เป็นหนึงในเมืองทีสาํคัญทีสุดแห่งหนึง

ของโลกจากนันนําถ่ายรูปเป็นทีระลึก

กับ หอไอเฟล สญัลกัษณ์ทีโดดเด่นสงู

ตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 

324 เมตร สรา้งขึนในปีค.ศ.1889 เพือ

ใช้เ ป็นสัญลักษณ์ของงาน WORLD 

EXPO ซึงเป็นสิงก่อสร้างทีสูงทีสุดใน

โลกในช่วงเวลานัน ปัจจุบนัถือว่าเป็นแลนมารค์ของการมาท่องเทียวทีประเทศฝรงัเศส

และเมืองปารีส  

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนนันาํท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches River Cruise) ไปตามแม่นําแซนทีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝังแม่นาํ เป็นอีก

หนงึประสบการณท์ีน่าประทบัใจ  

 

จากนนันาํท่านสู่ Samaritaine หา้งสรรพสินคา้ใจกลางเมืองปารีสริมฝังแม่นาํแซน ซึง

เปิดใหบ้ริการมาแลว้กว่า ปี และไดม้ีการปรบัปรุงใหม่ แลว้เสร็จเมือปี  ภายใน

หา้งฯจะมีสินคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซือ แถมหา้งนียงัเป็น Location ถ่าย
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ทาํซีรีชือดังทีลงฉายใน Netflix (Emily In Paris) นอกจากนนัยังมีภาพวาดศิลปะหลาย

รูปแบบทีสวยงามอีกมากมายทีอยู่ภายในหา้งแห่งนี  

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร **เมนหูอยเอสคาโก*้* นาํท่านเขา้สูท่ีพกั  

  Hotel Best Western Plus Paris Velizy หรือเทยีบเท่า 

วันทีสาม ประตูชัย-พพิธิภัณฑ์ลูฟร์-La Vallee Village Outlet            (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนันนาํท่านเดินทางเขา้สู่ย่านใจ

กลางเมืองปารีสเพือถ่ายรูปกบั ประตูชัย แห่งเมืองปารีสอีกหนึงสญัลกัษณข์องมหานคร

แห่งนี เป็นประตชูยัทีมีอายุเก่าแก่ทีถูกสรา้งขีนตามคาํสงัของจกัรพรรดินโปเลียนตังสมยั

ศตวรรษที 19 และผ่านชมทิวทัศนข์องรา้นคา้บูติคชันนาํระดับโลก ทีตังเรียงรายอยู่บน

ถนนฌ็องเชลิเซ ่ 
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จากนันนาํเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ใหท่้านไดถ้่ายรูปด้านหน้า พีระมิดแก้วของ

พิพิธภัณฑล์ูฟร์ เป็นพิพิธภัณฑท์างศิลปะทีมีชือเสียงทีสุด เก่าแก่ทีสุดและใหญ่ทีสุด

แห่งหนึงของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานทีทีจัด

แสดงและเก็บรกัษาผลงาน ทางศิลปะทีทรงคณุค่าระดบัโลกเป็นจาํนวนมาก 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหลงัจากนนันาํท่านเดินทางสู ่La Vallee Village 

Outlet แหล่งช้อปปิงที รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่ า 70 ร้าน  สัมผัส

ประสบการณ์การช้อปปิงทีครบครันด้วยสินค้าชันนาํต่าง 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 

 

 

คาํ  อิสระอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลอืกรับประทานอาหารได้ภายใน 

OUTLET) ถึงเวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ทีพกั 

 Hotel Best Western Plus Paris Velizy หรือเทียบเท่า 

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

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนนันาํท่านเดินทางสู่สถานี

รถไฟ GARE DU NORD เพือเตรียมตัวเดินทางไปยัง เมืองสตราสบูร์ก โดยใชบ้ริการ

รถไฟความเร็วสูง TGV (เป็นรถไฟทีรวดเร็วทีสุดในประเทศฝรงัเศส) จากนนัเดินทางถึง 

เมืองสตราสบูรก์ เมืองมรดกโลกดา้นมนุษยชาติขององคก์ารยูเนสโก เป็นเมืองหลวง

แห่งแควน้อลัซาส (Alsace) แห่งฝรงัเศส เป็นเมืองทีเรียกไดว้่า มี 2 วฒันธรรมคือ ฝรงัเศส

และเยอรมนั เนืองจากผลดักันอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนีสลบักนัไปมา สต
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ราสบูรก์เป็นเมืองใหญ่มสีถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นร่องรอยประวัติศาสตรใ์หช้าวเมือง

ปัจจบุนัไดช้นืชม 

 

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาํท่านชม จัตุรัสเกลแบร์ จัตุรัสทีมีขนาดที

ใหญ่ทีสุดซงึตงัอยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูรก์ โดยภายในจัตุรสัยังเป็นทีตังของ 

รูปปันช็อง แบ๊บติสต ์เกลแบร ์ผูท้ีมีบทบาทสาํคญัในเรืองสงครามการปฏิวตัิของประเทศ

ฝรงัเศส นาํท่านถ่ายรูป มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก มีความสูงอยู่ที  เมตร ซึงถูก
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สรา้งขึนระหว่างปี  ถึง  ทีสรา้งดว้ยหินทรายสีชมพดูงูามระหงโดดเด่นเห็นแต่

ไกลและถือว่าเป็นอาคารโบสถท์ีสงูทีสุดในประเทศฝรงัเศส 

 

จากนันนาํท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศูนย์กลางการท่องเทียว

อนัดบัสองของแควน้อลัซาซ (ALSACE) เป็นเมืองทียงัคงความงดงามของสถาปัตยกรรม

ไว้ได้อย่างมาก นําท่านชมเขตเมืองเก่ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตทีมี

สถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที -  ตงัอยู่ ซงึบางหลงัเป็นอาคารสไตลเ์รอเนซองสอ์ัน

งดงามเป็นย่านทีมีฉายาว่า “เวนิสน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านทีไดช้อืมาจากลกัษณะ

ของบา้นเรือนทีตังอยู่บนสองฝังคลอง ตังอยู่ติดกับแม่นาํโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ 

และมีบา้นไมแ้บบเก่าแก่สไตลเ์ยอรมนักอธิคและเรอเนซองส ์

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ทีพกั  

 Hotel Ibis Styles Colmar Nord หรือเทยีบเท่า 

วันทีห้า เมืองแองเกลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส-เมืองลูเซิร์น                            (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนันนาํท่านเดินทางสู่ ประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแองเกิลเบิรก์ เพือนงักระเชา้หมนุแห่งแรกของโลกสู ่ยอดเขา

ทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอรแ์ลนดภ์าคกลาง ทีหิมะคลมุตลอดทงัปี สงูถึง 

10,  ฟิต หรือ ,  เมตร บนยอดเขาแห่งนีหิมะจะไม่ละลายตลอดทงัปี นงักระเชา้

ยักษ์ทีหมุนไดร้อบทิศเครืองแรกของโลกทีชือว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบน

ยอดเขาทิตลิส  
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เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา **เมนูพิเศษสวิสฟองดูว์** 

หลงัจากนนัอิสระใหทุ้กท่านไดส้นุกสนานกบักิจกรรมต่างๆบนเย

อดเขาแห่งนีไม่ว่าจะเป็นการ ชมถาํนําแข็ง ซึงเป็นถาํทีเกิดจาก

ฝีมือมนุษย์ ภายในเป็นผนังนาํแข็งพรอ้มมีคาํอธิยายเป็นจุด ๆ 

หรือสามารถเดินไปยงั TITLIS CLIFF WALK สะพานแขวนบน

ยอดเขาทีสูงทีสุดในยุโรป รวมถึงการเลือกซือสินคา้ที ร้านขาย

ของทรีะลึก และ ลานหมิะ ซงึเป็นชนับนสดุซงึจะเป็นชนัทีท่าน

สามารถเดินยาํหิมะออกไปยงัลานกวา้งซึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควร

นําท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขาสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก และเดินทางต่อไปยัง 

เมืองลูเซิรน์  อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอรแ์ลนด ์เป็นดินแดนทีไดร้บัสมญานามว่า 

หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้า

อย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยังมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลับกับป่าไมท้ีแทรกตัวอยู่ตามเนินเขา

และไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม นาํท่านชมและแวะ

ถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึงใชข้า้มแม่นาํ

รอยซ์ เป็นสะพานไม้ทีเก่าแก่ทีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปีเป็นสัญลักษณ์และ

ประวติัศาสตรข์องเมืองลเูซิรน์เลยทีเดียว  

สะพานวิหารนีเป็นสะพานทีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เชือมต่อไปยังป้อมแปด

เหลียมกลางนาํ จวัแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรืองราวประวตัิความเป็นมาของ
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ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า  ปี แต่น่าเสียดายทีปัจจุบัน

สะพานไมน้ีถกูไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งขึนใหม่เกือบหมด  

 

 

 

 

 

 

 

จากนนันาํท่านเทียวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนสุาวรียที์ตงัอยู่ใจกลาง

เมืองทหีวัของสิงโตจะมีโล่ห ์ซงึมีกากบาทสญัลกัษณข์องสวิตเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนสุาวรียรู์ป

สิงโตแห่งนีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยู่ราว  ปี ตังแต่ 

ค.ศ. -  โดยสร้างขึนเพือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกล้าหาญ 

ซือสัตย ์จงรกัภักดี ทีเสียชีวิตในประเทศฝรงัเศส ระหว่างการต่อสูป้้องกันพระราชวังใน

ครงัปฏิวตัิใหญ่สมยัพระเจา้หลยุสท์ี  

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ทีพกั  

 Hotel Ibis Styles Luzern City หรือเทียบเท่า 
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วนัทีหก เมืองคร์ู-รถไฟสายโรแมนติค BERNINA EXPRESS-เมืองมิลาน      

              (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนันนาํท่านเดินทางสู่ เมืองคูร์ 

(Chur) เมืองเก่ารมิแม่นาํไรน ์เมอืงนีเป็นเมืองทีมีประวติัศาสตรย์าวนานกว่า ,  ปี ถือ

เป็นเมืองทีเก่าแก่ทีสุดในสวิตฯ ถึงจะเป็นเมืองเก่าแก่แต่ก็ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี 

มีเสน่หใ์นสไตลเ์มืองเก่า ทกุอย่างภายในเมืองไม่ว่าจะเป็นลกัษณะอาคาร ลวดลายต่างๆ

ในเมอืง 

เทยีง  บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านเดินทางโดยรถไฟ BERNINA 

EXPRESS ซึง เป็นรถไฟ Panoramic 

Train ที ช้า ที สุด เ พื อ ใ ห้ท่ า น สัม ผัส

บรรยากาศเสน้ทางรถไฟทีเก่าแก่และ

สวยงาม เป็นเส้นทางมีชือเสียงมาก

ทีสดุแห่งหนึงของ Switzerland ท่านได้

ชืนชมทิวทัศน์สองข้างทางทีสวยงาม 

โดยรถไฟนันจะเ ดินทางข้าม ผ่า น

เทือกเขาแอลป์บนความสูงกว่า 2000 

เมตรจากกระดับนาํทะเล และยังเป็น

เสน้ทางสายมรดกโลกทางธรรมชาติที

องคก์าร UNESCO ใหก้ารยอมรบั โดย

จุดหมายปลายทางของรถไฟจะอยู่ที 

เมือ งพอนเทสซิน่ า  (Pontrsina) 

จากนันนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ 

เมืองมลิาน ประเทศอิตาลี 

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ทีพกั  

 Hotel NH Milano Fiera หรือเทยีบเท่า 

วันทีเจ็ด ทะเลสาบโคโม่-กรุงมิลาน-ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่-สนามบนิ        (B/L/-)  
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เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนนัอิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นบริเวณ

ทะเลสาบโคโม (Lago di Como) ซึงได้ชือว่าเป็นทะเลสาบทีสวยงามทีสุดของอิตาลี 

ตงัอยู่ใกลก้บัเมืองโคโม ในแควน้ลอมบารเ์ดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี  

บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงทียังมีป่าไมเ้ขียวชะอุ่ม 

หลายจุดบนชายฝังเป็นช่องเขาแคบและหนา้ผาทีสวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือ

เทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสดุสายตาเป็นกาํแพงธรรมชาติทีสรา้งฉากหลงัอันงดงามอลัง

การใหก้บัดินแดนบรเิวณนี เทือกเขาแอลป์นนัมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดปี  
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จากนันนาํท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองสาํคัญทาง ภาคเหนือของอิตาลี 

ตังอยู่บริเวณทีราบลอมบารเ์ดีย ชือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์าํว่า MID-LAN ซึง

หมายถึงอยู่กลางทีราบ มีชือเสียงในดา้นแฟชนัและศิลปะ 

 

เทียง   บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร นาํท่านเทียวชม ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza 

Del Duomo) ซึงเป็นทีตังของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ ทีเรียกว่าดูโอโม่ 

(DUOMO) ชือนีไวใ้ชเ้รียกมหาวิหารประจาํเมือง สรา้งขึนในปี ค.ศ.  แลว้เสร็จ  

กว่าปีหลังจากนัน ด้านนอกเป็น

ยอดแหลม  ยอด จึงมีชื อ

เรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลกั

หินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู่

กว่าสามพันรูป บนยอดของมหา

วิหารมีรูปปันทอง ขนาด  เมตร 

ของพระแม่มาดอนน่า และบรเิวณ

นันยังเป็นศูนย์กลางแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุคสมัย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตาม

อัธยาศัย จากนันใหท้่านไดช้อ้ปปิงสินคา้แบรนด์เนม ซึงมีจาํหน่ายมากมายในบริเวณ 

กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซือสินคา้พนืเมืองตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอัน

สมควรนาํท่านสูส่นามบิน 
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22.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เทียวบินท ีEK092 ( บรกิารอาหารและเครืองดืมบนเครอืงบิน) 

วันทีแปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

06.25 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลียนเครือง 

08.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เทียวบินที EK 372 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 

18.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

               
 

ทางบริษัทจะดาํเนนิการจัดการโปรแกรมการเดินทางใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนด แต่บางครงัการเดินทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลียนไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีึนอยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทอีาจจะเกิดขึนได ้โดยคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยุโรปบางแห่งจะปิดทาํการในวนัอาทิตย์ 

 

 

 

เดือน วนัเดินทาง ราคา พักเดียว 

เพมิท่านละ 

มิถุนายน 2566 17-24 ม.ิย. 89,900 12,000 

กรกฎาคม 2566 25 ก.ค.-1 ส.ค. 95,900 12,000 

กนัยายน 2566 13-20 ก.ย. 89,900 12,000 

ตุลาคม 2566 8-15 / 18-25 / 21-28 ต.ค. 89,900 12,000 

ราคาสําหรับเด็กอายุตํากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตัวเครืองบินได้จากเจ้าหน้าที 
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โปรดศึกษาเงือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซือ 

เมือท่านทําการชําระมัดจําแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆทีบริษทัระบุไว้ 

 

เงือนไขการจองและการชําระเงิน 

1. ชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท หลงัจากทาํการจองใน 3 วนัทาํการ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนงัสือเดินทาง

ทีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการชาํระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธิในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนที

เหลือตามทีกาํหนด) 

3. สาํหรับผูเ้ดินทางทีมีความจาํเป็นตอ้งซือตวัเครืองบินภายในประเทศ หรือตวัโดยสารอืนๆในการเดินทาง

เพือมาทาํการยืนวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนทุกครังก่อน

อตัราค่าบริการทีรวมในรายการทัวร์ 

 ตวัเครืองบินชนัประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  

 โรงแรมทีพกัระดบั 4 ดาว ตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง) 

 ค่าธรรมเนียมเนียมในการยนืวีซ่าเชงเกน้ (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 

 ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 

 ค่ารถปรับอากาศ บริการนาํเทียวตามรายการการท่องเทียว 

 หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายกาํหนด (ตามเงือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม %  

 

อตัราค่าบริการทีไม่รวมในรายการทัวร์ 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการทาํหนงัสือเดินทางและวซ่ีาสาํหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ ทีเกิดขนึระหวา่งการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางทีนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 

 ค่าส่วนเกินของนาํหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใตท้อ้งเครือง 30 กก./ท่าน 

 คา่ทิปคนขบัรถทอ้งถิน  (  ยูโรx 6 วนั =  ยโูร ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ  x 8 วนั =  บาท 
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ออกตวัเครืองบินหรือตวัโดยสารอืนๆ มิฉะนันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน 

เงือนไขการยกเลกิและการคืนเงนิ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึนไป คืนเงินทังหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามที

เกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ค่าโรงแรม หรืออืนๆ) 

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดนิทาง คืนมัดจํา 50% (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเกิดขึน

จริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ค่าโรงแรม หรืออืนๆ) 

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทังหมดตามราคาทัวร์ทีตามระบุใน

โปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเกิดขึนจริง 

5. กรณผีู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทงัหมด 

6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะทาํการเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเกิดขึนจริง เช่น 

ค่าวีซ่าและค่าบริการยนืวซ่ีา ค่าตวัเครืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 

7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.  หมวด  ธุรกิจนําเทียว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเทียว ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวมีค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงเพือเตรียมการจัดนําเทียว ให้

นํามาหักจากเงินค่าบริการทีต้องจ่าย ทังนี ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเทียวทราบ 

เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครืองบนิ ค่าโรงแรม หรืออืนๆ 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีทีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจาํใหท้งัหมด (ในกรณีทีมีการยนืวีซ่า และท่านไดรั้บการ

อนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทีเกิดขึนจริง และท่านสามารถนาํวีซ่า

นีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านนัยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธิในการไม่ใช้บริการใดๆ ทีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก

ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการไมค่ืนเงินค่าทวัร์ทงัหมด 

3. ตวัเครืองบินทีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตวัแบบหมู่คณะ ซึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน

กรณีทีท่านต้องการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าทีเพือสอบถามราคาอีกครัง 

และการจดัทีนงัของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพือ

แทรกแซงได ้
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สาํหรับทีนงั LONG LEG หรือทีนงับริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีมีคุณสมบติัตามทีสาย

การบินกาํหนด เช่น ตอ้งสามารถสือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอื้น

ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการให้ทีนงั LONG LEG ขึนอยู่กบัทางเจา้หน้าที

สายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเท่านนั 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอาํนาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านัน ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและ

อาํนวยความสะดวกในยืนวีซ่าเท่านัน และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิทีจะไม่แจ้ง

เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมทีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเครืองปรับอากาศทีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั 

เนืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทงัปี และสําหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม

อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เมือท่านได้มีการชําระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงือนไขต่างๆทีทางบริษทัฯไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2310-2102-UIEU001                                                                  www.smileytour.com                                                                        Page 18 of 21 

เอกสารเบืองต้นในการขอยืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 

ระหว่างการพจิารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกาํหนด 

ระยะเวลาในการยืน : 15 วันทําการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านัน ขึนอยู่กบัศุนย์รับยืนวีซ่าและสถานทูต) 

วันยืนเอกสาร : ผู้ เดินทางต้องมาสแกนลายนิวมือและยืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย

ช่วยอาํนวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยืนวีซ่า) 

 

1. PASSPORT ทียงัไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม

การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 

Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จาํนวน 2 รูป พืนหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอย่าง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ

ยืนวีซ่ามาก่อนหน้านี สถานทูตจะเขม้งวดในเรืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหน้า 

ใบหูและดวงตาชดัเจน หา้มใส่เครืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป  

4. สําเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (สาํหรับเด็กอายตุาํ

กว่า 20 ปี) / ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปลียนชือ-สกุล (ถา้มี) 

5. ใบรับรองการทํางาน ทีออกจากหน่วยงานหรือบริษัททีท่านทาํงานอยู่ (ฉบบั

ภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชือ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และ

ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยนืวีซ่า 
ในกรณทีีทํางานอิสระ เตรียมจดหมายชีแจงการทาํงานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุชือตวัเอง 

ลกัษณะงานทีทาํ รายไดต้่อเดือน และลงชือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน

การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงทีออกจาก

สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยนืวีซ่า 

6. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจาํและมีเงินคงเหลืออยา่งน้อย 6 หลกั เพือ

ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ทีระบุชือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ

พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 
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7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูที้ออกค่าใชจ่้ายใหก้นัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ

ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 

(รายละเอียดเพิมเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ที) 

8. กรณทีีเด็กอายุตํากว่า  ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึง จะตอ้งทาํจดหมายยนิยอม 

โดยทีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยนืเรืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก

ท่านหนึงได ้ณ ทีว่าการอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชือและ

ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยนืวีซ่า ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์

เอกสารดว้ยกนัทงัคู่ ณ ศูนยรั์บยนืวีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มลู

ทีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืนวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยนืวีซ่านนั ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านนั ถึงสามารถดาํเนินการ

ขนัตอนการจองคิวและยนืวีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนทังหมดเป็นเพียงเอกสารเบืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิมหรือแปล

เอกสารในบางข้อ เพือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ

ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิมเติมหรือขันตอนการยืนที

เปลยีนแปลงไป ทางเจ้าหน้าทีอาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอกีครัง 
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ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (สําคญัมาก) 
**ขอ้มูลนีใชเ้พือนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไมส่ามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทงัหมดใหค้รบถว้น เพือประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 คําถามเป็นภาษาไทย เพือใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบคาํถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านนั *** 
 

 

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

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

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

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

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

สถานทีเกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 
 

ทีอยู่ปัจจุบนัทีสามารถตดิต่อได ้ 

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

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

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

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือตวั นามสกุล ทีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอํานาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอยู่ทีทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

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

ตําแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ทํางาน..........................................โทรสารทีทํางาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ้ืน.....................................จํานวน................................. 
 

แหล่งทีมา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ชือ-นามสกลุ  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชือ-นามสกลุ มารดา .................................................................................................................................. 
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ชือ-นามสกลุ  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

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

จังหวดัทีเกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเคยไดร้บัในระยะเวลา  ปีทีผา่นมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแต่วนัที..........................................ถึงวนัที................................................................ 

เคยถูกพมิพล์ายนิวมอืเพือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี 

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ้ืนออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกียวขอ้งใดๆ 

ทงัสินทงันีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


