
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝรัง่เศส สวิตเซอรแ์ลนด ์อิตาลี 9 วนั 
 ปารีส ทิตลิส ลูเซิรน์ มิลาน ปิซ่า กรุงโรม วาติกนั 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ–ดไูบ                 (ไทย) 

17.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 373  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีสอง   ดไูบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตชูยั-พิพิธภณัฑล์ูฟร-์รา้นคา้ปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมซู        

                                                                      (ยูเออี-ฝรัง่เศส) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

03.20 น.เดินทางสู ่เมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 71 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรับสมัภาระแลว้ น าทา่นเดินทางสู่

มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก       

ท่ีนักทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมยั

แห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 

บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็น

หน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก น าถา่ยรูปเป็นท่ี

ระลึกกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ สูง

ตระหงา่นคูน่ครปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟตุ ซ่ึงสรา้งข้ึนใน

ปีค.ศ.1889  น าทา่นถา่ยรูปประตูชยั ชมทิวทศัน์ของรา้นคา้บู

ติคชัน้น าระดบัโลกที่ ต ัง้เรียงรายอยูบ่นถนนชองเชลิเช ตน้แบบ

ถนนราชด าเนิน 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถา่ยรูปหนา้ พิพิธภณัฑล์ูฟร ์พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด 

เกา่แกท่ี่สุดและใหญท่ี่สุดแหง่หน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตป่ัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดง

และเก็บรักษาผลงาน ทางศิลปะท่ีทรงคุณคา่ระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ราคาถูกใน 

รา้นคา้ปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เชน่ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า น าทา่นล่องเรือบาโต

มุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่ง ๆ ตลอดสองฝากฝั่งแมน่ ้า เป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ โดย

เรือจะลอ่งผา่นมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา่ 800 ปี เป็นมหาวิหาร

สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิกท่ีงามเลิศ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหล่ียมและ ยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสูง

จากระดบัพ้ืนดินถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 กบัพระนางมารี องั

ตวัเนตต ์และยงัเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศูนยข์องประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Mercure Paris Velizy หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสาม  La Vallee Village Outlet – เมืองดิฌง                                  (ฝรัง่เศส) 

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่La Vallee Village Outlet แหลง่ชอ้ปป้ิงท่ี

รวมรา้นคา้แบรนดเ์นมดงัมากมายกวา่ 70 รา้น สมัผสัประสบการณก์ารชอ้ปป้ิง ท่ีครบครันดว้ยสินคา้ชัน้น าตา่งๆ 

มากมาย เชน่ CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL 

SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, 

CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ  (อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ป

ป้ิง) จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองดิฌง ผา่นชมทศันียภาพอนังดงามท่ีเต็มไปดว้ยขุนเขาทะเลสาบและดอกไมป่้า 

ท่ีสวยสดงดงาม ท่ีจะท าใหท้า่นต่ืนตาต่ืนใจตลอดการเดินทางจนท าใหท้า่นหลบัตาไมล่ง เป็นแหง่เมืองชุมทางรถไฟ 

และศูนยก์ลางการคมนาคมท่ีส าคญัแหง่หน่ึงของฝรั่งเศส และเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองไวน์เป็นอยา่งมาก  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Novotel Dijon หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีส่ี ดิฌง - ลูเซิรน์ – สะพานไมช้าเพล – รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน   (ฝรัง่เศส-สวิส)                                                              

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิสเซอร์แลนด ์ เป็นดินแดนท่ีไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคาแหง่ทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจาก

จะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและ

ไหลเ่ขา สลบัแซมดว้ย  ดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นชมและแวะถา่ยรูปกบั สะพานไมช้าเพล หรือสะพาน

วิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท่ี้เกา่แก ่ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณ์

และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือม

ตอ่ไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า จัว่แตล่ะชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไป

มาก ตอ้งบูรณะสรา้งข้ึนใหมเ่กือบหมด น าทา่นชมรูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตัง้อยูใ่จ

กลางเมืองท่ีหัวของสิงโตจะมีโลห่์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ี

ออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งข้ึนเพ่ือ



 

 

เป็นเกียรติแกท่หารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สู ้

ป้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Ibis Styles Luzern City หรือระดบัเดียวกนั  

 

วนัท่ีหา้ แองเกิลเบิรก์ – ยอดเขาทิตลิส - มิลาน        (สวิส-อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิรก์ เพ่ือนั่งกระเชา้หมุนแห่ง

แรกของโลกช่ือวา่ REVOLVING ROTAIR สู ่ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหลง่เลน่สกีของสวิตเซอร์แลนดภ์าค

กลาง ท่ีหิมะคลุมตลอดทัง้ปีสูงถึง 3,020 เมตร บนยอดเขาแหง่น้ีหิมะจะไมล่ะลายตลอดทัง้ปี สถานีบนยอดเขาทิต

ลิสซ่ึงเป็นอาคารใหญมี่ทัง้หมด 4 ชัน้ ช ัน้แรกมีทางเดินออกไปเพ่ือชม ถ ้าน ้าแข็ง (ICE GROTTO) ซ่ึงเป็นถ า้ท่ี

เกิดจากฝีมือมนุษย ์ภายในเป็นผนังน ้าแข็งพรอ้มมีค าอธิยายเป็นจุด ๆ สว่นท่ีช ัน้ 2 เป็นภตัตาคาร และชัน้ 3 เป็น

รา้นขายของ เชน่ รา้นขาย นาฬิกา รา้นขายของท่ีระลึก สว่นชัน้ 4 ซ่ึงเป็นชัน้บนสุด จะเป็นชัน้ท่ีทา่นสามารถ

เดินย ่าหิมะออกไปยงัลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองส าคญัทาง 

ภาคเหนือของอิตาลี ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์ค าวา่ MID-LAN ซ่ึงหมายถึง

อยูก่ลางท่ีราบ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชั่นและศิลปะ น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือท่ี

เรียกว่า ดูโอโม่ (DUOMO) ช่ือน้ีไวใ้ชเ้ รียกมหาวิหาร

ประจ าเมือง สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 กวา่ปี

หลงัจากนั้น คือในปี ค.ศ.1813 ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 

ยอด จึงมีช่ือเรียกวา่ "มหาวิหารเมน่" มีรูปสลกัหินออ่นจากยุค

ตา่งๆ ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้น

ทองขนาด 4 เมตร ของพระแมม่าดอนน่า ดา้นหนา้ของมหา

วิหารเป็นลานกวา้ง เรียกวา่ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza 

Del Duomo) เป็นศูนยก์ลางแหลง่ชุมนุมของผูค้นมาทุกยุค

สมยั  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีหก มิลาน - ปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - พราโต ้                                 (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะท่ี

ส าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยูท่างตะวนัตกของ Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

แมว้า่จะเป็นเมืองเล็กๆ แต ่Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจ้กัของนักทอ่งเท่ียวท ัว่โลก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภตัตาคาร หลงัจาก

นั้นน าท่านเขา้ สู่บริเวณ จัตุร ัสดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ 

จัตุร ัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ท่ี

ประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเร่ิม

จากหอพิธีเจิมน ้ามนต ์(Baptistry of St. John) ท่ีใหญท่ี่สุดใน

อิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและหอเอนแห่ง

เมืองปิซ่าอ ันเล่ือง ช่ือ น าท่านถ่ายภาพคู่ก ับ หอเอนปิซ่า 



 

 

(Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์หง่เมืองปิซา่ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เร่ิมสรา้งเม่ือปี ค.ศ.

1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยุดชะงกัลงไปเม่ือสรา้งไปไดถึ้งชัน้ 3 ก็เกิดการ

ยุบตวัของฐานข้ึนมา และตอ่มาก็มีการสรา้งหอตอ่เติมข้ึนอีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถึง 177 ปี โดย

ท่ีหอเอนปิซา่น้ี กาลิเลโอ บิดาแหง่วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถว่ง

ของโลกท่ีวา่ ส่ิงของสองช้ิน น ้าหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยส่ิงของทัง้สองช้ินจากท่ีสูงพรอ้มกนั ก็จะตกถึงพ้ืนพรอ้ม

กนั จากนั้นใหท้า่นอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ที่ ระลึกราคาถูก ท่ีมีร้านคา้เรียงรายอยูม่ากมาย น าทา่นสู่ เมืองพ

ราโต ้เมืองส าคญัอีกเมือง หน่ึงในแควน้ทสัคานีตัง้อยูบ่นระดบัความสูง 768 เมตรจากระดบัน ้าทะเลและเป็นเมือง

ใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ใน แควน้ทสัคานี และใหญเ่ป็นอนัดบั 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเรน้ซ ์

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Charme Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีเจ็ด LECCIO THE MALL OUTLET - กรุงโรม                 (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นทา่นเดินทางสู่ LECCIO THE MALL OUTLET ใหท้า่น

ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมชั้นน าต่างๆอย่างมากมายของอิตาลีในราคาย่อมเยา อาทิเช่น ARMANI, 

BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, PRADA, DIOR, GUCCI เป็นตน้ (อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความ

สะดวกในการชอ้ปป้ิง) ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงของประเทศอิตาลี นักทอ่งเท่ียวจากทุกมุมโลกตา่งเดินทางไปกรุงโรมเพ่ือช่ืนชมกบัศิลปะ สถาปัตยกรรม 

และประวติัศาสตร์แห่งความย่ิงใหญย่าวนานมากกว่า 2,800 ปี ตัง้อยูบ่นเนินเขาทัง้ 7 ริมฝั่งแม่น ้าไทเบอร์

ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดของอารยธรรมตะวนัตกและในอดีตไดเ้ป็นอาณาจกัรท่ี

ใหญท่ี่สุดในโลก 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Warmt Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีแปด  วาติกนั - มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– น ้าพุเทรว่ี - โคลอสเซ่ียม - สนามบิน-ดไูบ     (อิตาลี-ยูเออี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นน า

ทา่นเดินทางสู่ นครรฐัวาติกนั (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดใน

โลกตั้งอยู ่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกท่ีมีก าแพง

ลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็น

ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระ

สันตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด น าทา่นเขา้ชมมหาวิหารท่ี

ใ หญ่ ท่ี สุ ด ใน โลก  มหา วิหา ร เซนต์ปี เ ตอร์ ( St. Peter’ s 

Basilica) ชมประติมากรรมอนัลือช่ือ ปิเอตา้ (Pieta) ของมิเคลนัเจโล และชมแทน่บูชาบลัแดคคิโน เป็นซุม้ส าริด

ท่ีสรา้งโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซ่ึงสรา้งตรงบริเวณท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีฝงัพระศพของนักบุญปีเตอร์ จากนั้นน าทา่น

ถา่ยรูปดา้นหนา้ของ สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ในอดีต

นั้นเป็นสนามประลองการตอ่สูท่ี้ย่ิงใหญข่องชาวโรมนัท่ีสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐาน

บริเวณ น ้าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) สญัลกัษณข์องกรุงโรมท่ีโดง่ดงั แลว้เชิญอิสระตามอธัยาศยักบัการเลือก

ซ้ือสินคา้แฟชัน่และของท่ีระลึกในบริเวณยา่นบนัไดสเปน (The Spanish Step) ซ่ึงเป็นแหลง่แฟชัน่ช ัน้น าสุดหรู

และยงัเป็นแหลง่นัดพบของชาวอิตาเล่ียน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 



 

 

20.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 096  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัท่ีเกา้ ดไูบ-กรุงเทพฯ                        (ยูเออี-ไทย) 

05.30 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

 

 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความ

เหมาะสมทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000   บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000   บาท 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม ่

สามารถเขา้พกัที่ เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

ธนัวาคม 26 ธ.ค. 2561 – 3 ม.ค. 2562 62,900 



 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 3,500 / ท่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 6 วนั = 12 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 24 

ชัว่โมง)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น 

ติดตอ่เจา้หนา้ที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ

ไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

เรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 



 

 

7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่

และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามที่ สายการบิน 

ก าหนด  เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอิน

เทา่นั้น 

6. โรงแรมที่ พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่ มีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 

สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรด

สอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า 

1. พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่

ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหนา้ใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน) รูป

ถา่ย ตอ้งเห็นใบหู และ เปิดหนา้ผาก ใหเ้ห็นค้ิว ชดัเจนเทา่นั้น หา้มใสค่อนแทคเลนส(์สายตา) และเคร่ืองประดบัทุก

ชนิดในรูปถา่ย 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)   

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมา

ท างานตามปกติหลงัครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงค์

หรือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6.  รายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน (Statement) ขอไวไ้ม่เกิน 15 วนัก่อนท าการย่ืนวีซ่า พรอ้มส าเนาสมุด

บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมี

จ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และ

สามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา **สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั**  

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 

แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของ

ทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นั้น  

9. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา 

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือ

เขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอ้ง,สถานที่ เกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 

13. การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอนการ

ย่ืนวีซา่ได ้

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 


