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พเิศษ !! ล่องเรอืแม่น ้ำแซน และ นัง่กระเชำ้ขึน้ขึน้ยอดเขำทติลสิ 
 
 



 

 

 
วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.00 น.    พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สำยกำรบนิเอมเิรตส์ (EK) พบเจำ้หน้ำทีใ่ห้กำร

ตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก 

  
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.35 น.      ออกเดินทำงสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 
(บรกิำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

 
วนัท่ีสอง ดไูบ – ปารีส – ถ่ายภาพหอไอเฟล – ล่องเรือแม่น ้าแซน 
00.50 น.      แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์ 
03.20 น. ออกเดนิทำงสู่เมอืงปำรสี ประเทศฝรัง่เศส โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส์ เทีย่วบนิที ่EK71 (บรกิำรอำหำรและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
08.00 น.   เดนิทำงถึง ปารีส ผ่ำนพธิตีรวจคนเขำ้เมอืง ก่อนจะออกเดนิทำงไปยงัตวัเมอืงปำรสี เมอืงแห่งแสงสแีละ

ควำมศวิไิลซ์ เพื่อชมเมอืงส ำคญัและศนูยก์ลำงยโุรปตัง้แต่สมยั
ศตวรรษที่ 17 จนถึงปัจจุบนั แน่นอนว่ำมำถึงปำรีสแล้วกต็้อง
ไม่พลำดที่จะไปแวะถ่ำยรูปกบัหนึ่งในแลนด์มำร์กของปำรีส 
ประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์
สถำนแห่งชยัชนะขนำดใหญ่แห่งนี้ตัง้อยู่ใจกลำง จตัุรสัชารล์ 
เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเริม่ต้นของถนน 12 
สำยส ำคญัของปำรสี  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 พำท่ำนชมและถ่ำยรูปกบัสญัลกัษณ์คู่บ้ำนคู่เมอืง หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสงู 324 เมตรแห่งนี้
เคยไดช้ื่อว่ำเป็นสิง่ก่อสร้ำงทีสู่งที่สุดในโลกมำแลว้ในช่วงปี 1889 และที่ไม่ไกลจำกหอไอเฟลนัน้คอื ถนน
สำยดงั ถนนชองเซลเิซ (Champs-Elysees) ถนนทีน่กัชอ้ปป้ิงทุกคนตอ้งรูจ้กัด ีเพรำะตลอดควำมยำว 1.9 
กโิลเมตรจะเรยีงรำยไปดว้ยรำ้นคำ้มำกมำย เตม็ไปดว้ยแบรนดช์ ัน้น ำใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปกนัอยำ่งเตม็ที ่เพรำะ
หนึ่งในจุดเด่นของปำรสีกต็อ้งบอกวำ่เป็นแหล่งช้อปป้ิงชัน้น ำ 
น ำทุกท่ำน ล่องเรือแม่น ้าแซน แม่น ้ำสำยหลกัที่ไหลผ่ำน
ปำรสี นัง่เรอืชมควำมสวยงำมของปำรสี โดยเรอืจะน ำเรำชม
อำคำรสวยสถำปัตยกรรมยุโรป มองเหน็อำคำรรฐัสภำ ลอด
ใต้สะพำนใหญ่ ได้ชมหอไอเฟลในอกีมุม สมัผสัวถิีชวีติของ
ชำวปำรสีไดช้ดัเจนตลอดรมิแม่น ้ำ  

 เยน็ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Forest Hill La Villette หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม ปารีส – พิพิธภณัฑ์ลฟูวร ์– Benlux Duty Free – Galeries Lafayette 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น ำท่ำนเทีย่วชมในตวัเมอืงปำรสี ถ่ำยรปูดำ้นหน้ำ พิพิธภณัฑ์ลฟูวร ์(Louvre Museum) พพิธิภณัฑศ์ลิปะ
ทีม่ขีนำดใหญ่ทีสุ่ดในฝรัง่เศส โดดเด่นดว้ยโดมกระจกทีเ่ป็นทัง้ทำงเขำ้และไฮไลท์ของพพิธิภณัฑ์ ภำยใน
นัน้มผีลงำนศลิปะรวบรวมเอำไวม้ำกกว่ำ 380,000 ชิ้น น ำทุกท่ำนช้อปป้ิงสนิค้ำ Duty Free ที่ร้ำน เบน
ลกัซ ์(Benlux) รำ้นคำ้ทีม่ำกมำยดว้ยสนิค้ำชัน้น ำจำกแบรนด์ดงั ในรำคำปลอดภำษ ีไม่ว่ำจะเป็นน ้ำหอม 
เครื่องส ำอำง นำฬกิำ เครื่องประดบั และอื่นๆ อกีมำกมำย ไม่วำ่จะเป็น Armani, Calvin Klein, Burberry, 
Dior และอกีหลำยแบรนดใ์หเ้ลอืกซือ้ แลว้แวะไปเยีย่มชมมหำวหิำรส ำคญัของกรุงปำรสี มหาวิหารนอรธ์
เทอดาม (Notre Dame Cathedral) เป็นวหิำรในศำสนำครสิตน์ิกำยโรมนัคำทอลกิ เป็นโบสถ์สไตลโ์กธคิ
ทีส่วยงำมและอลงักำร มหำวหิำรแห่งนี้สร้ำงขึน้ครัง้แรกตัง้แต่ 1163 ก่อนจะเสรจ็สิน้ในปี 1345 ภำยนอก
โดดเด่นด้วยหอคอยคู่สูง 69 เมตร ส่วนภำยในกส็วยไม่แพ้กนัด้วยกระจกสทีี่ท ำออกมำได้อย่ำงประณีต
งดงำม   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
อิสระช้อปป้ิงท่ี ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette ห้ำงสรรพสนิคำ้ขนำดใหญ่ ทัง้ 9 ชัน้นัน้แน่นขนัด
ไปดว้ยสนิคำ้แบรนดต่์ำงๆ แถมยงัสำมำรถท ำ Tax Refund ไดท้ีห่ำ้งนี้ไดเ้ลยดว้ย สะดวกมำก 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Forest Hill La Villette หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  ปารีส – แรงส ์– กอลมาร ์
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทำงจำกปำรสี มุ่งหน้ำสู่ แรงส ์(Reims) เมอืงในแควน้กรอ็งแตส็ต ์(Grand Est) เมอืงแรงสน์ัน้ถือ
เป็นเมอืงใหญ่มำตัง้แต่สมยัก่อน เป็นหวัเมอืงหลกัในสมยัจกัรวรรดิโรมนั จนเมื่อเข้ำสู่ยุคของรำชวงศ์
ฝรัง่เศส เมอืงแรงสก์ย็งัคงควำมส ำคญัไม่เปลีย่นแปลง สงัเกตเหน็ไดช้ดัจำกอำคำรสวยต่ำงๆ ทีเ่รยีงรำยอยู่
ในตวัเมอืง แถมดว้ยโบสถ์วหิำรและคฤหำสน์ขนำดใหญ่ที่กระจำยอยู่รอบเมอืงรอให้ค้นหำ แวะเยีย่มชม
และถ่ำยรูปกบั มหาวิหารแรงส์ (Reims Cathedral) หรือในชื่ออย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ มหำวหิำรน็อทร์-
ดำม เดอ แรงส์ (Cathedral Notre-Dame de Reims) มหำวหิำรเก่ำแก่ที่ยนืหยดัมำกว่ำ 740 ปี ที่สร้ำง



 

 

แทนทีว่หิำรหลวงแห่งเก่ำทีถู่กท ำลำยลงไปเพรำะไฟไหม ้มหำวหิำรแรงสไ์ดก้ลำยเป็นวหิำรทีม่คีวำมส ำคญั
อย่ำงมำกต่อฝรัง่เศส เพรำะพธิรีำชำภเิษกของกษตัรยิแ์ห่งฝรัง่เศสและพธิอีภเิษกสมรสกไ็ดจ้ดัขึน้ที่มหำ
วหิำรแรงส์นี้เอง ทีด่้ำนหน้ำวหิำรมที ัง้รูปปั้นนูนสูงบรรจงเรียงร้อยเป็นเรื่องรำวบอกเล่ำถึงประวตัศิำสตร์
ของฝรัง่เศสและในทำงศำสนำ เขำ้มำดำ้นในกส็วยไม่แพก้นัดว้ยกำรประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสขีนำดใหญ่
และรปูปัน้น่ำทึง่มำกมำย แน่นอนวำ่ควำมสวยและควำมส ำคญัท ำให้มหำวหิำรแห่งนี้ได้รบักำรขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโกไ้ปเรยีบรอ้ยตัง้แต่เมื่อปี 1991 
 

   
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทำงสู่ กอลมาร ์(Colmar) เมอืงหลวงแควน้อำลซสัทำงฝัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรัง่เศส ไดช้ื่อว่ำ

เป็น เมืองหลวงแห่งไวน์อำลซำเชยีน นอกจำกนี้ยงัสวยงำมและขึน้ชื่อในกำรเป็นเมืองเก่ำที่ได้รบักำร
อนุรกัษ์เอำไวอ้ยำ่งด ีมำกมำยดว้ยสถำปัตยกรรม แลนดม์ำรก์ และพพิธิภณัฑม์ำกมำยใหเ้ยีย่มชม  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Mercure Colmar Centre Unterlinden หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีห้า  กอลมาร ์– สตราสบรูก์ – ชาฟฟ์เฮาเซ่น – น ้าตกไรน์ – ลเูซิรน์ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เที่ยวชมเมอืง กอลมาร ์เมอืงที่ได้ชื่อว่ำ ลติเติ้ลเวนิส ด้วยเพรำะสำยน ้ำมำกมำยที่ตดัผ่ำนตวัเมอืง และ

อำคำรต่ำงๆ ทีส่รำ้งเลยีบรมิคลอง ท ำให้ไดค้วำมรูส้กึคลำ้ยคลงึกบัที่เวนิสนัน่เอง แมจ้ะเป็นเมอืงทีม่ขีนำด
ไม่ใหญ่ แต่น่ำดงึดูดด้วยควำมเงยีบสงบ และควำมสวยของอำคำรบำ้นเรอืนต่ำงๆ ทีม่ีเอกลกัษณ์โดดเด่น
ในแบบของตวัเองที่เป็นแบบผสมผสำนระหว่ำงสไตล์เยอรมนัและฝรัง่เศส แวะชม โบสถเ์ซนต์มารติ์น 
(St. Martin’s Church) โบสถ์หลกัของเมอืงกอลมำรม์ำตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่14 สวยและงดงำมด้วยศลิปะ
กำรออกแบบสไตลโ์กธคิ โดดดเด่นดว้ยหอคอยทีส่งูตระหง่ำนถึง 71 เมตร เป็นหนึ่งในแลนดม์ำรก์ที่พลำด
ไม่ไดข้องเมอืงกอลมำรเ์ลย เดนิทำงไปเยีย่มชมเมอืง สตราสบรูก์ (Strasbourg) หนึ่งในเมอืงท่ำรมิแม่น ้ำ
ที่ส ำคญัของฝรัง่เศส และยงัเป็นศูนย์กลำงด้ำนอุตสำหกรรมและกำรค้ำขำยด้วย แวะเที่ยวชมบริเวณ 
จตัุรสัเกลแบร ์(Place Kleber) จตุัรสัใหญ่กลำงเมอืงที่ตัง้อยู่ในย่ำนเมอืงเก่ำที่ได้รบักำรขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกไปเรยีบร้อยแล้ว ในบรเิวณจตุัรสันี้นอกจำกจะสวยด้วยอำคำรต่ำงๆ ที่รำยล้อมแลว้ ยงัมำกมำย
ดว้ยรำ้นคำ้และซอ็ปมำกมำย ท ำใหเ้ป็นยำ่นกำรคำ้ยอดนิยมแห่งหนึ่ง   

กลางวนั รบัประทานอาการกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

 มุ่งหน้ำสู่ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ทีเ่มอืง ชาฟฟ์เฮาเซ่น (Schaffhausen) หวัเมอืงหลกัทำงตอนเหนือ
ของสวติเซอร์แลนด์ ตวัเมอืงชำฟฟ์เฮำเซ่นส่วนใหญ่ยงัคงอนุรกัษ์อำคำรบ้ำนเรือนต่ำงๆ ตัง้แต่สมยัยุค
เรเนสซองส์เอำไว้ จุดหมำยหลกัที่เมืองนี้ของเรำก็เพื่อชมน ้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวปียุโรป น ้าตกไรน์ 
(Rhine Falls) แม้จะสงูเพยีง 23 เมตร แต่ควำมกวำ้งนัน้มำกถึง 
150 เมตรเลยทเีดยีว ด้วยควำมใหญ่ของน ้ำตกท ำให้มลีะอองน ้ำ
ฟุ้งกระจำยอยู่โดยทัว่ แต่ควำมงำมของน ้ำตกแห่งนี้มำกีค่ร ัง้กไ็ม่
เบื่อเลย เดนิทำงสู่ ลเูซิรน์ (Lucerne)  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Grand Europe หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีหก ลเูซิรน์ – แองเกิลเบิรก์ – ทิตลิส – โคโม่ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เทีย่วชมเมอืงลเูซริน์ และจุดหนึ่งทีน่่ำชมมำกในยำ่นนี้กค็อื สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) สะพำนทีดู่
ไม่เหมอืนสะพำนและมอีำยุเก่ำแก่มำกกว่ำ 600 ปี ที่ว่ำไม่เหมอืนสะพำนก็
เพรำะแวบแรกอำจดูคลำ้ยอำคำรกลำงน ้ำ แต่จรงิๆ แล้วสร้ำงขึน้เพื่อใชข้ำ้ม
ไปมำระหว่ำงสองฝัง่แม่น ้ำรอยซ์ (Reuss River) อนุสาวรีย์สิงโต  (Lion 
Monument) สญัลกัษณ์ส ำคญัอีกชิ้นของลูเซริ์นถูกสร้ำงขึน้เพื่อเป็นที่ระลึก
และเป็นเกยีรตแิก่เหล่ำทหำรหำญชำวสวสิซึ่งส่วนใหญ่เป็นชำวลูเซริ์นมำกก
วำ่ 700 คนทีอ่อกรบและเสยีชวีติในฝรัง่เศสเมื่อครัง้เกดิสงครำมปฏวิตัยิคุพระ

เจำ้หลุยส์ที ่16 ซึง่เป็นกำรเจำะเนื้อหนิและแกะสลกัขึน้รปูเป็นประตมิำกรรมสงิโตตวัใหญ่สวยงำมมำกแม้
จะมใีบหน้ำโศกเศรำ้ดงัทีว่ำ่กต็ำม 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 มุ่งหน้ำสู่เมอืง แองเกิลเบิรก์ (Engleberg) เมอืงรสีอรท์บรรยำกำศแสนดที่ำมกลำงหุบเขำสงูสวยๆ ทีร่ำย

ลอ้ม ที่เมอืงแองเกลิเบริก์นี้เองทีเ่ป็นจุดขึน้เคเบิ้ลคำร์ทีจ่ะพำเรำขึน้ไปยงัภเูขำดำ้นบน เพื่อชมววิของ ทิต
ลิส (Titlis) เทอืกเขำสงูถึง 3,238 เมตร เป็นหนึ่งในยอดเขำที่สูงที่สุดของสวติเซอร์แลนด ์นอกจำกควำม
สงูแลว้ ทศันียภำพสวยๆ ของววิโดยรอบกน่็ำประทบัใจมำก จำกทติลสินัง่กระเชำ้กลบัลงมำทีเ่มอืงแองเกลิ
เบริก์  

 นัง่รถโค้ชขำ้มไปยงั ประเทศอิตาลี โดยมเีป้ำหมำยที ่โคโม่ (Como) เมอืงที่เพยีบพร้อมดว้ยทศันียภำพ
อนังดงำม ทัง้เทอืกเขำแอลป์สูง และทะเลสำบโคโม่ ท ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮติ ยงัไม่นับผลงำน
ศลิปะชัน้เลศิมำกมำยทัว่เมอืง โบสถ์เก่ำแก่ โรงละคร และพพิธิภณัฑอ์กีมำกมำย  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Just Hotel Lomazzo Fiera หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีเจด็ โคโม่ – FoxTown Factory Store – มิลาน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เที่ยวชมเมอืง โคโม่ ชมววิสวยๆ รมิทะเลสำบโคโม่ ทะเลสำบมขีนำดใหญ่เป็นอนัดบัที ่3 ของอติำล ีด้วย

พืน้ทีก่วำ้งถงึ 146 ตำรำงกโิลเมตร และดว้ยควำมลกึสงูสุดถงึ 400 เมตร ท ำใหเ้ป็นหนึ่งเป็นทะเลสำบทีล่กึ
ทีสุ่ดของทวปียโุรปเลยทเีดยีว เดนิทำงสู่เมอืง เมนดริซิโอ (Mendrisio) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีเ่มอืงนี้
มเีอำทเ์ลต็ชื่อดงัระดบัโลกอยูแ่ห่งหนึ่งที่ไดร้บัยกใหเ้ป็น 1 ใน 10 เอำทเ์ลต็ที่ดทีีสุ่ดในโลก อิสระช้อปป้ิงท่ี 



 

 

"ฟ็อกซ์ทาวน์ แฟคทอรี่ สโตรส์" (FoxTown Factory Stores) เอำท์เล็ตในร่มขนำดใหญ่ใกล้ชำยแดน
สวติเซอร์แลนด์และอิตำล ีร้ำนค้ำกว่ำ 160 ร้ำน พร้อมด้วยแบรนด์ช ัน้น ำกว่ำ 250 แบรนด์ตัง้อยู่ภำยใน
อำคำรขนำดใหญ่ท ำใหส้ำมำรถชอ้ปป้ิงไดไ้ม่วำ่สภำพอำกำศดำ้นนอกจะรอ้นหรอืหนำวจดั  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั เพื่อใหส้ะดวกกบักำรช้อปป้ิงใน ฟ็อกซ์ทำวน์ แฟคทอรี่ สโตร์ส ที่มมีำกถึง 4 ชัน้ 
และในทุกๆ ชัน้กไ็ด้อดัแน่นไปด้วยแบรนด์เนม ไม่วำ่จะเป็นเสื้อผ้ำ รองเท้ำ เครื่องประดบัต่ำงๆ แบรนด์
ดงัทีส่ำมำรถหำซือ้แลว้ชอ้ปป้ิงไดท้ีเ่อำทเ์ลต็แห่งนี้กไ็ดแ้ก่ Dolce & Gabbana, Jil Sander, Michael Kors, 
Prada, Versace, CK และอีกมำกมำย มุ่งหน้ำสู่ มิลาน (Milan) เที่ยวชมหนึ่งในเมืองหลกัของประเทศ
อติำล ีเป็นศูนยก์ลำงทัง้ทำงดำ้นกำรคำ้ ศลิปะ เศรษฐกจิ และกำรศกึษำ และไดช้ื่อวำ่เป็น เมอืงหลวงแห่ง
แฟชัน่และกำรออกแบบ  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Bedbank NH Milan หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีแปด มิลาน – มหาวิหารมิลาน พิอาซซ่า เดล ดโูอโม่ – Galleria Vittorio Emanuele – สนามบิน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เทีย่วชมแลนด์มำรก์ของเมอืงมลิำน ณ จตัรุสักลางเมือง (Piazza del Duomo) ทีจ่ตุัรสัแห่งนี้โดดเด่นนัน้
นอกจำกจะเป็นศนูยก์ลำงเมอืงแลว้ กด็ว้ยเพรำะเป็นสถำนทีต่ ัง้ของ มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) 
มหำวหิำรประจ ำเมอืงขนำดใหญ่แห่งนี้คอืโบสถ์
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศอติำล ีเด่นดว้ยศลิปะแบบ
โกธคิที่ตกแต่งด้ำนนอกด้วยยอดแหลมจ ำนวน
มำกถงึ 135 ยอด พรอ้มดว้ยรปูแกะสลกัจำกหนิ
อ่อนจ ำนวนมำกที่ประดบัอยู่โดยรอบ ที่บรเิวณ
จัตุร ัสแห่งนี้ยงัมีส ัญลักษณ์เด่นอยู่ นัน่ก็คือ 
อนุสาวรียพ์ระเจ้าเอม็มานูเอลท่ี 2 (Monument to Vittorio Emanuele II) อนุสำวรยีแ์ห่งนี้ได้ถูกสรำ้ง
ขึน้ในปี 1896 เพื่อเป็นเกยีรตแิด่พระเจำ้วคิเตอร ์เอม็มำนูเอลที ่2 ผูท้ีไ่ดข้ ึน้เป็นกษตัรยิอ์งค์แรกของอติำลี
ในปี 1861 เป็นรปูปัน้ทรงมำ้ในอริยิำบถก ำลงัออกรบอยูบ่นแท่นหนิอ่อน 

 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 อิสระช้อปป้ิง ท่ี  Galleria Vittorio Emanuele II ที่ตั ้ง อยู่ทำง ฝั ่งขวำของมหำวิหำรมิลำน เ ป็น

หำ้งสรรพสนิคำ้ทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดในอติำล ีโดยสรำ้งขึน้ในปี 1877 มำกมำยดว้ยรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร มำกมำยใน
อำคำรขนำด 4 ชัน้สองขำ้งทำงเดนิกวำ้ง ทีโ่ดดเด่นมำกกค็อืหลงัคำทรงโดมเป็นกระจกใส ท ำใหส้ำมำรถช้
อปป้ิงไดใ้นทุกสภำพอำกำศ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  ออกเดินทางสู่สนามบินมิลาน เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย  
21.20 น. ออกเดนิทำงสู่ เมอืงดไูบ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส์ เทีย่วบนิที ่EK92 แวะเปลีย่นเครื่อง (บรกิำรอำหำรและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
 
 



 

 

วนัท่ีเก้า ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
06.35 น.  ถงึสนำมบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง 
09.30 น. เดนิทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส์ โดยเที่ยวบนิที่ EK372 (บรกิำรอำหำรและเครื่องดื่มบน

เครื่องบนิ) 
18.40 น.  เดนิทำงถงึ สนำมบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
เดก็ (อำยไุม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่ำนละ 2,000 บำท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่ำนละ 10,000 บำท 
 
 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเก้น  

✓ค่ำตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันำจรไป-กลบั โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่ำทีพ่กัระดบัมำตรฐำน (หอ้งละ 2-3 ท่ำน) ตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

✓ ค่ำรถปรบัอำกำศ และบรกิำรน ำเทีย่วตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

✓ ค่ำเขำ้ชมสถำนที ่และค่ำธรรมเนียมตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

✓ ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

✓ ค่ำประกนัภยัในกำรเดนิทำง 2,000,000 / 500,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม)์ 

วนัเดินทาง ราคา 

มีนาคม 12-20 / 19-27 ม.ีค. 55,900 

เมษายน 30 เม.ย. -8 พ.ค. 57,900 

พฤษภาคม 
7-15 / 14-22 / 21-29 พ.ค. 

28 พ.ค. – 5 ม.ิย. 57,900 

     Songkran Festival 7-15 / 8-16 / 9-17 /13-21 เม.ย. 65,900 



 

 

 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% กรณีต้องกำรใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตดักรุ๊ป
เท่านัน้) 

✗ ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำในกรณีเกนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัต่ำงๆ นอกรำยกำร อำท ิค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดี และค่ำเครื่องดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่ำนละ 2 ยโูร / คน / วนั (14 ยโูร / ท่ำน) 

✗ ค่ำทปิหวัหน้ำทวัรไ์ทย ข ัน้ต ่ำ 100 บำท / วนั / คน (100 * 7 วนั) 
  
เงื่อนไขในการจองทวัร ์
1. ส ำหรบักำรจอง กรุณำช ำระเงนิมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท (หลงัจองภำยใน 24 ชัว่โมง) พร้อมส ำเนำหนังสือ
เดนิทำง 
2. ช ำระยอดทัง้หมดก่อนกำรเดนิทำงไม่น้อยกวำ่ 30 วนั 
3. หำกไม่ช ำระค่ำใชจ้่ำยภำยในก ำหนด ทำงบรษิทัจะถอืวำ่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ ำทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่ำใชจ้่ำยเบือ้งตน้ 5,000 บำท 
3.ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ ำทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 15-25 วนั เกบ็ค่ำใชจ้่ำย 50% ของรำคำค่ำทวัรท์ ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำงน้อยกวำ่ 15 วนั ขอเกบ็ค่ำใชจ้่ำย 100% ของรำคำค่ำทวัรท์ ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงก่อนล่วงหน้ำในกรณีที่ผูเ้ดนิไม่ถึง 30 ท่ำน และทำงบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพำะค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำร เมื่อเกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหำย สูญเสียหรอืได้รบับำดเจบ็ที่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของหวัหน้ำทวัร์ เช่นภยัธรรมชำต ิปัญหำ
กำรเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจำกรำยกำรทวัร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใช้บรกิำรใดๆ หรือถูกปฏเิสธกำรเข้ำ
ประเทศไม่วำ่กรณีใดๆ กต็ำม ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
4. เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมดไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัหรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทั
จะถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอบรบัเงื่อนไขต่ำงๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
 
 
 



 

 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พำสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอำย ุและมอีำยไุม่ต่ำํกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัทีเ่ดนิทำงกลบัเขำ้สู่ประเทศ หำกมพีำสปอรต์
เล่มเก่ำ ไม่วำ่จะเคยมวีซี่ำในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่กต็ำมควรน ำไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นกำรง่ำยต่อกำรอนุมตัวิซี่ำ 
2. รปูถ่ำยสขีนำด 2 นิ้ว (แบบหน้ำใหญ่) ขนำด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ ำนวน 2 ใบ (ฉำกหลงัเป็นสขีำวเท่ำนัน้และมอีำยุ
ไม่เกนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสำระส ำคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น  

3.2 ส ำเนำบตัรประชำชน หรอื ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร  
3.3 ส ำเนำทะเบยีนสมรส (ถ้ำม)ี  
3.4 ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อหรอืนำมสกุล (ถ้ำม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองกำรท ำงำนจำกบรษิทัที่ท่ำนท ำงำนอยู่ตอ้งเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ โดยระบุต ำแหน่ง อตัรำเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริ่มท ำงำนกบับริษทันี้ และช่วงเวลำที่ขอลำงำน เพื่อเดนิทำงไปยุโรป หลงัจำกนัน้จะกลบัมำ
ท ำงำนตำมปกตหิลงัครบก ำหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนกำรค้ำ และหนังสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พร้อมวตัถุประสงค์หรอืใบเสยีภำษีและหลกัฐำน
กำรเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภำษำองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภำษำองักฤษ ออกโดยธนำคำรเท่ำนัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี
จ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็วำ่ม ีฐำนะกำรเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำง และ
สำมำรถที่จะใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดอืดร้อน เมื่อกลบัสู่ภูมิล ำเนำ พร้อมกบัหนังสือรบัทำงกำรเงินที่ออกจำกธนำคำร 
(Bank Certificate) 

**สถำนทตูไม่รบัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนั** 
7. กรณีทีบ่รษิทัของท่ำนเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงใหก้บัผูเ้ดนิทำงทัง้หมด นอกเหนือจำกเอกสำรขอ้ 1-
6 แลว้ ทำงบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมำยอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ควำมรบัผดิชอบต่อค่ำใช้จ่ำยและกำรกลบัมำท ำงำน
ของท่ำน โดยระบุรำยชื่อผูเ้ดนิทำง และเหตุผลทีจ่ดักำรเดนิทำงนี้ในจดหมำยดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่ำนั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมำยยนิยอมใหเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศจำก อ าเภอ / เขต ทีท่่ำนอยู ่(เป็นภำษำองักฤษ) 
- บตัรประชำชน และส ำเนำทะเบยีนบำ้นของบดิำ / มำรดำ 
- ส ำเนำพำสปอรต์บดิำ / มำรดำ 
- หลกัฐำนกำรเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นกำรออกค่ำใชจ้่ำย (ภำษำองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภำษำไทย และ แปลภำษำองักฤษ 
- เอกสำรเชื่อมโยงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งผูเ้ดนิทำงกบัผูอ้อกค่ำใชจ้่ำยใหฉ้บบัภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ 



 

 

9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชำชน และส ำเนำทะเบยีนบำ้นของบดิำ / มำรดำ 
- ส ำเนำพำสปอรต์บดิำ / มำรดำ 
- หลกัฐำนกำรเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นกำรออกค่ำใชจ้่ำย (ภำษำองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภำษำไทย และ แปลภำษำองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นกำรถำวร และ
ถงึแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหม่กต็อ้ง
ช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หำกสถำนทตูมกีำรสุ่ม เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทัฯ ขอควำมร่วมมอืในกำร
เชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและ
ประสำนงำน ตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเตมิทำงบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำร ดงักล่ำว
เช่นกนั 
11. กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตูเพื่อใหอ้ยูใ่นดุลย
พนิิจของสถำนฑตูเรื่องวซี่ำของท่ำนเนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทั 
12. กำรยืน่วซี่ำนัน้ผูเ้ดนิทำงตอ้งช ำระยอดมดัจ ำพรอ้มค่ำวซี่ำก่อนเท่ำนัน้ถงึสำมำรถด ำเนินข ัน้ตอนกำรย่นืวซี่ำได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลำในกำรยืน่ 15 วนัท ำกำร 

ผูเ้ดนิทำงตอ้งมำแสดงตวัและสแกนลำยน้ิวมอื ณ ศนูยย์ืน่วซี่ำ ตำมวนัและเวลำทีน่ดัหมำย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นำมสกุล (ตำมหน้ำพำสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นำมสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอร์มอืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถำนะ  สมรส      โสด     หยำ่รำ้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่ำสปอรต์................................................... วนัหมดอำย.ุ..................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อำชพี................................................................................... 

สถำนทีท่ ำงำน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ ำงำน.................................................  

กำรเดนิทำงในครัง้นี้ท่ำนออกค่ำใขจ้่ำยเองหรอืไม่ .......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่ำใชจ้่ำย .............................................................................................. ควำมสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรุณำระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่ำ (Issue).................................วนัหมดอำย.ุ..............................  
  ไม่เคย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณำระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่ำ (Issue).................................วนัหมดอำย.ุ..............................  
  ไม่เคย  

** หำกเคยแสกนลำยนิ้วมอืแลว้ กรุณำถ่ำยรปูหน้ำวซี่ำเพื่อใหเ้จำ้หน้ำทีต่รวจสอบ ** 
 


