
 

 

 
 

 
 

ฝรัง่เศส สวิตเซอรแ์ลนด ์อิตาลี 9 วนั 
ปารีส – แรงส ์– กอลมาร ์– สตราสบรูก์ – ชาฟฟ์เฮาเซ่น – ลเูซิรน์ 

แองเกิลเบิรก์ – ทิตลิส – โคโม่ - ลกูาโน่ – มิลาน 
 

 
 
วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.00 น.    พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบเจา้หน้าทีใ่หก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
20.35 น.      ออกเดินทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK373 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ีสอง ดไูบ – ปารีส – จตัรุสัคองคอรด์ – ถนนชอ็งเซลิเซ่ – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น ้าแซน 
00.50 น.      แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 



 

 

03.20 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เทีย่วบนิที ่EK71 (บรกิารอาหารและ
เครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

08.00 น.   เดนิทางถงึ ปารีส ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง ก่อนจะออกเดนิทางไปยงัตวัเมอืงปารสี เมอืงแห่งแสงสแีละ
ความศวิไิลซ ์เพื่อชมเมอืงส าคญัและศูนยก์ลางยุโรปตัง้แต่สมยั
ศตวรรษที่ 17 จนถงึปัจจุบนั แน่นอนว่ามาถงึปารสีแล้วก็ต้อง
ไม่พลาดที่จะไปแวะถ่ายรูปกับหนึ่งในแลนด์มาร์กของปารีส 
ประตูชยัอารค์เดอทรียงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์
สถานแห่งชยัชนะขนาดใหญ่แห่งนี้ตัง้อยู่ใจกลาง จตัุรสัชารล์ 
เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเริม่ต้นของถนน 12 
สายส าคญัของปารสี  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 พาท่านชมและถ่ายรปูกบัสญัลกัษณ์คู่บา้นคู่เมอืง หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง 324 เมตรแห่งนี้

เคยไดช้ื่อว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งที่สูงที่สุดในโลกมาแล้วในช่วงปี 1889 และทีไ่ม่ไกลจากหอไอเฟลนัน้คอื ถนน
สายดงั ถนนชองเซลิเซ (Champs-Elysees) ถนนที่นักช้อปป้ิงทุกคนต้องรูจ้กัด ีเพราะตลอดความยาว 
1.9 กโิลเมตรจะเรยีงรายไปด้วยรา้นค้ามากมาย เต็มไปด้วยแบรนด์ชัน้น าใหไ้ด้เลอืกช้อปกนัอย่างเต็มที ่
เพราะหน่ึงในจดุเด่นของปารสีกต็้องบอกว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
ชัน้น านี่เอง น าทุกท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน แม่น ้าสายหลกัที่
ไหลผ่านปารสี นัง่เรอืชมความสวยงามของปารสี โดยเรอืจะ
น าเราชมอาคารสวยสถาปัตยกรรมยุโรป มองเห็นอาคาร
รฐัสภา ลอดใต้สะพานใหญ่ ได้ชมหอไอเฟลในอกีมุม สมัผสั
วถิชีวีติของชาวปารสีไดช้ดัเจนตลอดรมิแมน่ ้า  

 เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Forest Hill La Villette หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม ปารีส – พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์– Benlux Duty Free – Galeries Lafayette 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเที่ยวชมในตวัเมอืงปารสี ถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภณัฑ์ลูฟวร ์(Louvre Museum) พพิธิภณัฑ์
ศลิปะที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในฝรัง่เศส โดดเด่นด้วยโดมกระจกที่เป็นทัง้ทางเข้าและไฮไลท์ของพพิธิภณัฑ ์
ภายในนัน้มผีลงานศลิปะรวบรวมเอาไวม้ากกว่า 380,000 ชิน้ น าทุกท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ Duty Free ทีร่า้น 
เบนลกัซ์ (Benlux) ร้านค้าที่มากมายด้วยสนิค้าชัน้น าจากแบรนด์ดงั ในราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็น
น ้าหอม เครื่องส าอาง นาฬกิา เครื่องประดบั และอื่นๆ อกีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Armani, Calvin Klein, 
Burberry, Dior และอกีหลายแบรนดใ์หเ้ลอืกซือ้ แลว้แวะไปเยีย่มชมมหาวหิารส าคญัของกรุงปารสี มหา
วิหารนอรธ์เทอดาม (Notre Dame Cathedral) เป็นวหิารในศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิ เป็น
โบสถส์ไตลโ์กธคิทีส่วยงามและอลงัการ มหาวหิารแห่งนี้สรา้งขึน้ครัง้แรกตัง้แต่ 1163 ก่อนจะเสรจ็สิน้ในปี 
1345 ภายนอกโดดเด่นดว้ยหอคอยคู่สูง 69 เมตร ส่วนภายในกส็วยไม่แพก้นัดว้ยกระจกสทีีท่ าออกมาได้
อยา่งประณตีงดงาม   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

อิสระช้อปป้ิงท่ี ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ทัง้ 9 ชัน้นัน้แน่นขนัด
ไปดว้ยสนิคา้แบรนดต่์างๆ แถมยงัสามารถท า Tax Refund ไดท้ีห่า้งนี้ไดเ้ลยดว้ย สะดวกมาก 

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

ออกเดนิทางจากปารสี มุ่งหน้าสู่ แรงส ์(Reims) เมอืงในแควน้กรอ็งแตส็ต์ (Grand Est) เมอืงแรงสน์ัน้ถอื
เป็นเมอืงใหญ่มาตัง้แต่สมยัก่อน เป็นหวัเมอืงหลกัในสมยัจกัรวรรดโิรมนั จนเมื่อเข้าสู่ยุคของราชวงศ์
ฝรัง่เศส เมอืงแรงสก์ย็งัคงความส าคญัไมเ่ปลีย่นแปลง สงัเกตเหน็ไดช้ดัจากอาคารสวยต่างๆ ทีเ่รยีงรายอยู่
ในตวัเมอืง แถมด้วยโบสถ์วหิารและคฤหาสน์ขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่รอบเมอืงรอให้ค้นหา แวะเยีย่มชม
และถ่ายรูปกบั มหาวิหารแรงส์ (Reims Cathedral) หรอืในชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหาวหิารน็อทร์-
ดาม เดอ แรงส ์(Cathedral Notre-Dame de Reims) มหาวหิารเก่าแก่ทีย่นืหยดัมากว่า 740 ปี ทีส่รา้ง
แทนทีว่หิารหลวงแห่งเก่าทีถู่กท าลายลงไปเพราะไฟไหม ้มหาวหิารแรงสไ์ดก้ลายเป็นวหิารทีม่คีวามส าคญั
อย่างมากต่อฝรัง่เศส เพราะพธิรีาชาภเิษกของกษตัรยิแ์ห่งฝรัง่เศสและพธิอีภเิษกสมรสก็ได้จดัขึน้ที่มหา
วหิารแรงส์นี้เอง ที่ด้านหน้าวหิารมทีัง้รูปปั้นนูนสูงบรรจงเรยีงรอ้ยเป็นเรื่องราวบอกเล่าถงึประวตัศิ าสตร์
ของฝรัง่เศสและในทางศาสนา เขา้มาดา้นในกส็วยไมแ่พก้นัดว้ยการประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสขีนาดใหญ่
และรปูปัน้น่าทึง่มากมาย แน่นอนว่าความสวยและความส าคญัท าใหม้หาวหิารแห่งนี้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกไ้ปเรยีบรอ้ยตัง้แต่เมือ่ปี 1991 
 

   
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นัง่รถโคช้สู่ กอลมาร ์(Colmar) เมอืงหลวงแควน้อาลซสัทางฝัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรัง่เศส ไดช้ื่อว่า

เป็น เมอืงหลวงแห่งไวน์อาลซาเชยีน นอกจากนี้ยงัสวยงามและขึ้นชื่อในการเป็นเมอืงเก่าที่ได้รบัการ
อนุรกัษ์เอาไวอ้ยา่งด ีมากมายดว้ยสถาปัตยกรรม แลนดม์ารก์ และพพิธิภณัฑม์ากมายใหเ้ยีย่มชม  

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 ์ เมอืงที่ได้ชื่อว่า ลติเติ้ลเวนิส ดว้ยเพราะสายน ้ามากมายที่ตดัผ่านตวัเมอืง และ

อาคารต่างๆ ทีส่รา้งเลยีบรมิคลอง ท าใหไ้ดค้วามรูส้กึคลา้ยคลงึกบัทีเ่วนิสนัน่เอง แมจ้ะเป็นเมอืงทีม่ขีนาด
ไม่ใหญ่ แต่น่าดงึดูดดว้ยความเงยีบสงบ และความสวยของอาคารบา้นเรอืนต่างๆ ทีม่ ีเอกลกัษณ์โดดเด่น



 

 

ในแบบของตวัเองที่เป็นแบบผสมผสานระหว่างสไตล์เยอรมนัและฝรัง่เศส แวะชม โบสถเ์ซนต์มารติ์น 
(St. Martin’s Church) โบสถห์ลกัของเมอืงกอลมารม์าตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่14 สวยและงดงามดว้ยศลิปะ
การออกแบบสไตลโ์กธคิ โดดดเด่นดว้ยหอคอยทีสู่งตระหง่านถงึ 71 เมตร เป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์ทีพ่ลาด
ไมไ่ดข้องเมอืงกอลมารเ์ลย  

 เดนิทางไปเยีย่มชมเมอืง สตราสบูรก์ (Strasbourg) หนึ่งในเมอืงท่ารมิแม่น ้าทีส่ าคญัของฝรัง่เศส และยงั
เป็นศูนยก์ลางดา้นอุตสาหกรรมและการคา้ขายดว้ย แวะเทีย่วชมบรเิวณ จตัุรสัเกลแบร ์(Place Kleber) 
จตุัรสัใหญ่กลางเมอืงที่ตัง้อยู่ในย่านเมอืงเก่าที่ได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกไปเรยีบรอ้ยแล้ว ใน
บรเิวณจตุัรสันี้นอกจากจะสวยด้วยอาคารต่างๆ ทีร่ายล้อมแล้ว ยงัมากมายด้วยรา้นค้าและซอ็ปมากมาย 
ท าใหเ้ป็นยา่นการคา้ยอดนิยมแห่งหนึ่ง   

กลางวนั รบัประทานอาการกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 มุง่หน้าสู่ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ทีเ่มอืง ชาฟฟ์เฮาเซ่น (Schaffhausen) หวัเมอืงหลกัทางตอนเหนือ

ของสวติเซอรแ์ลนด์ ตวัเมอืงชาฟฟ์เฮาเซ่นส่วนใหญ่ยงัคงอนุรกัษ์อาคารบ้านเรอืนต่างๆ ตัง้แต่สมยัยุค
เรเนสซองส์เอาไว้ จุดหมายหลกัที่เมอืงนี้ของเราก็เพื่อชมน ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป น ้าตกไรน์ 
(Rhine Falls) แมจ้ะสูงเพยีง 23 เมตร แต่ความกวา้งนัน้มากถงึ 
150 เมตรเลยทเีดยีว ดว้ยความใหญ่ของน ้าตกท าใหม้ลีะอองน ้า
ฟุ้งกระจายอยู่โดยทัว่ แต่ความงามของน ้าตกแห่งนี้มากี่ครัง้ก็ไม่
เบื่อเลย  

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

เทีย่วชมเมอืงลเูซริน์ และจดุหนึ่งทีน่่าชมมากในยา่นน้ีกค็อื สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานทีดู่
ไม่เหมอืนสะพานและมอีายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี ที่ว่าไม่เหมอืนสะพานก็
เพราะแวบแรกอาจดูคล้ายอาคารกลางน ้า แต่จรงิๆ แล้วสรา้งขึน้เพื่อใช้ขา้ม
ไปมาระหว่างสองฝัง่แม่น ้ารอยซ์ (Reuss River) อนุสาวรียสิ์งโต  (Lion 
Monument) สญัลกัษณ์ส าคญัอกีชิ้นของลูเซริน์ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นทีร่ะลกึ
และเป็นเกยีรตแิก่เหล่าทหารหาญชาวสวสิซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซริน์มากก
ว่า 700 คนทีอ่อกรบและเสยีชวีติในฝรัง่เศสเมือ่ครัง้เกดิสงครามปฏวิตัยิุคพระ

เจา้หลุยสท์ี ่16 ซึ่งเป็นการเจาะเนื้อหนิและแกะสลกัขึน้รปูเป็นประตมิากรรมสงิโตตวัใหญ่สวยงามมากแม้
จะมใีบหน้าโศกเศรา้ดงัทีว่่ากต็าม 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 มุง่หน้าสู่เมอืง แองเกิลเบิรก์ (Engleberg) เมอืงรสีอรท์บรรยากาศแสนดที่ามกลางหุบเขาสูงสวยๆ ทีร่าย

ลอ้ม ทีเ่มอืงแองเกลิเบริก์นี้เองทีเ่ป็นจุดขึน้เคเบิล้คารท์ีจ่ะพาเราขึน้ไปยงัภูเขาดา้นบน เพื่อชมววิของ ทิต
ลิส (Titlis) เทอืกเขาสูงถงึ 3,238 เมตร เป็นหนึ่งในยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดของสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากความ
สงูแลว้ ทศันียภาพสวยๆ ของววิโดยรอบกน่็าประทบัใจมาก จากทติลสินัง่กระเชา้กลบัลงมาทีเ่มอืงแองเกลิ
เบริก์  



 

 

 นัง่รถโคช้ขา้มไปยงั ประเทศอิตาลี โดยมเีป้าหมายที ่โคโม่ (Como) เมอืงที่เพยีบพรอ้มดว้ยทศันียภาพ
อนังดงาม ทัง้เทอืกเขาแอลป์สูง และทะเลสาบโคโม่ ท าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮติ ยงัไม่นับผลงาน
ศลิปะชัน้เลศิมากมายทัว่เมอืง โบสถเ์ก่าแก่ โรงละคร และพพิธิภณัฑอ์กีมากมาย  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Just Hotel Lomazzo Fiera หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีเจด็ โคโม่ – FoxTown Factory Store – มิลาน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เทีย่วชมเมอืง โคโม่ ชมววิสวยๆ รมิทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัที ่3 ของอติาล ีดว้ย

พืน้ทีก่วา้งถงึ 146 ตารางกโิลเมตร และดว้ยความลกึสูงสุดถงึ 400 เมตร ท าใหเ้ป็นหนึ่งเป็นทะเลสาบทีล่กึ
ทีสุ่ดของทวปียโุรปเลยทเีดยีว เดนิทางสู่เมอืง เมนดริซิโอ (Mendrisio) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ทีเ่มอืงนี้
มเีอาทเ์ลต็ชื่อดงัระดบัโลกอยูแ่ห่งหนึ่งทีไ่ดร้บัยกใหเ้ป็น 1 ใน 10 เอาทเ์ลต็ทีด่ทีีสุ่ดในโลก อิสระช้อปป้ิงท่ี 
"ฟ็อกซ์ทาวน์ แฟคทอรี่ สโตรส์" (FoxTown Factory Stores) เอาทเ์ลต็ในร่มขนาดใหญ่ใกลช้ายแดน
สวติเซอรแ์ลนด์และอติาล ีรา้นค้ากว่า 160 ร้าน พรอ้มด้วยแบรนด์ชัน้น ากว่า 250 แบรนด์ตัง้อยู่ภายใน
อาคารขนาดใหญ่ท าใหส้ามารถชอ้ปป้ิงไดไ้มว่่าสภาพอากาศดา้นนอกจะรอ้นหรอืหนาวจดั  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั เพื่อให้สะดวกกบัการช้อปป้ิงใน ฟ็อกซท์าวน์ แฟคทอรี ่สโตรส์ ทีม่มีากถงึ 4 ชัน้ 
และในทุกๆ ชัน้ก็ได้อดัแน่นไปดว้ยแบรนด์เนม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเทา้ เครื่องประดบัต่างๆ แบรนด์
ดงัทีส่ามารถหาซือ้แลว้ชอ้ปป้ิงไดท้ีเ่อาทเ์ลต็แห่งนี้กไ็ดแ้ก่ Dolce & Gabbana, Jil Sander, Michael Kors, 
Prada, Versace, CK และอกีมากมาย  

 มุ่งหน้าสู่ มิลาน (Milan) เที่ยวชมหนึ่งในเมอืงหลกัของประเทศอติาล ีเป็นศูนยก์ลางทัง้ทางด้านการค้า 
ศลิปะ เศรษฐกจิ และการศกึษา และไดช้ื่อว่าเป็น เมอืงหลวงแห่งแฟชัน่และการออกแบบ  

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 

เทีย่วชมแลนดม์ารก์ของเมอืงมลิาน ณ จตัุรสักลางเมือง (Piazza del Duomo) ทีจ่ตุัรสัแห่งนี้โดดเด่นนัน้
นอกจากจะเป็นศูนยก์ลางเมอืงแลว้ กด็ว้ยเพราะเป็นสถานทีต่ ัง้ของ มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) 
มหาวหิารประจ าเมอืงขนาดใหญ่แห่งนี้คอืโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอติาล ีเด่นด้วยศลิปะแบบโกธคิที่
ตกแต่งดา้นนอกดว้ยยอดแหลมจ านวนมากถงึ 135 ยอด พรอ้มดว้ยรปูแกะสลกัจากหนิอ่อนจ านวนมากที่
ประดบัอยูโ่ดยรอบ ทีบ่รเิวณจตุัรสัแห่งนี้ยงัมสีญัลกัษณ์เด่นอยู ่นัน่กค็อื อนุสาวรียพ์ระเจ้าเอม็มานูเอลท่ี 
2 (Monument to Vittorio Emanuele II) อนุสาวรยีแ์ห่งนี้ไดถู้กสรา้งขึน้ในปี 1896 เพื่อเป็นเกยีรตแิด่
พระเจา้วคิเตอร ์เอม็มานูเอลที ่2 ผูท้ีไ่ดข้ึน้เป็นกษตัรยิอ์งคแ์รกของอติาลใีนปี 1861 เป็นรปูปั้นทรงมา้ใน
อริยิาบถก าลงัออกรบอยูบ่นแท่นหนิอ่อน 

 
 
 
 



 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 อิสระช้อปป้ิงท่ี Galleria Vittorio Emanuele II ที่ตัง้อยู่ทางฝัง่ขวาของมหาวิหารมลิาน เป็น

หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในอติาล ีโดยสรา้งขึน้ในปี 1877 มากมายดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร มากมายใน
อาคารขนาด 4 ชัน้สองขา้งทางเดนิกวา้ง ทีโ่ดดเด่นมากกค็อืหลงัคาทรงโดมเป็นกระจกใส ท าใหส้ามารถช้
อปป้ิงไดใ้นทุกสภาพอากาศ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  ออกเดินทางสู่สนามบินมิลาน เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย  
21.20 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 92 แวะเปลีย่นเครือ่ง (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ีเก้า ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
06.35 น.  ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.30 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคา 

กนัยายน 12-20 / 19-27 ก.ย. 

49,900 ตลุาคม 3-11 / 7-15 / 10-18 / 17-25 ต.ค. 

พฤศจิกายน 
7-15 พ.ย. 

28 พ.ย.-6 ธ.ค. 

ธนัวาคม 2-10 ธ.ค. 

ตลุาคม 20-28 ต.ค. 50,900 

New Year Festival 2019 29 ธ.ค. - 6 ม.ค. 59,900 



 

 

 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
  
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 7 วนั) 
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส าเนา
หนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 



 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่ นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่ม 
เก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิทันี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที่คดัไว้ไม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงค์หรอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  



 

 

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก ออมทรพัย์ ยอ้นหลงั 3 เดอืน (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัที่ยื่นวซี่า) ควรเลอืกเล่มที่มกีาร
เขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจี านวนไมต่่าํกว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุม
กบัค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ย่างไมเ่ดอืดรอ้น เม่อืกลบัสู่ภมูลิ าเนา  

หรอื Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคน
ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์ร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางให้กบัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมาท างาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

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

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ
เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เช่นกนั 
12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
13. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 

 



 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื่นวซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

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

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 


