
 

 

 

ฝรัง่เศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 
ปารีส – แรงส์ – กอลมาร์ – สตราสบูร์ก – ชาฟฟ์เฮาเซ่น – ลูเซิร์น 

แองเกิลเบิร์ก – ทติลิส – โคโม่ - ลูกาโน่ – มิลาน 
 

 
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  
17.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

และอ านวยความสะดวก 
20.35 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
วันที่สอง ดูไบ – ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนช็องเซลิเซ่ – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้้าแซน 
00.50 น.      แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  



 

 

03.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK71 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

08.00 น.   เดินทางถึง ปารีส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ก่อนจะออกเดินทางไปยังตัวเมืองปารีส เมืองแห่งแสงสีและความ
ศิวิไลซ์ เพ่ือชมเมืองส าคัญและศูนย์กลางยุโรปตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 
17 จนถึงปัจจุบัน แน่นอนว่ามาถึงปารีสแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะไป
แวะถ่ายรูปกับหนึ่งในแลนด์มาร์กของปารีส ประตูชัยอาร์คเดอทรี
ยงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะขนาดใหญ่
แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลาง จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de 
Gaulle) จุดเริ่มต้นของถนน 12 สายส าคัญของปารีส  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 พาท่านชมและถ่ายรูปกับสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมือง หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง 324 เมตรแห่งนี้เคยได้

ชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกมาแล้วในช่วงปี 1889 และที่ไม่ไกลจากหอไอเฟลนั้นคือ ถนนสายดัง ถนน
ชองเซลิเซ (Champs-Elysees) ถนนที่นักช้อปปิ้งทุกคนต้องรู้จักดี เพราะตลอดความยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรียง
รายไปด้วยร้านค้ามากมาย เต็มไปด้วยแบรนด์ชั้นน าให้ได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ เพราะหนึ่งในจุดเด่นของปารีส
ก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นน านี่เอง น าทุกท่าน ล่องเรือ
แม่น้้าแซน แม่น้ าสายหลักที่ไหลผ่านปารีส นั่งเรือชมความ
สวยงามของปารีส โดยเรือจะน าเราชมอาคารสวยสถาปัตยกรรม
ยุโรป มองเห็นอาคารรัฐสภา ลอดใต้สะพานใหญ่ ได้ชมหอไอเฟล
ในอีกมุม สัมผัสวิถีชีวิตของชาวปารีสได้ชัดเจนตลอดริมแม่น้ า  

 เย็น รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Forest Hill La Villette หรือระดับเดียวกัน 
วันที่สาม ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – Benlux Duty Free – Galeries Lafayette 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเที่ยวชมในตัวเมืองปารีส ถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส โดดเด่นด้วยโดมกระจกที่เป็นทั้งทางเข้าและไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ ภายในนั้นมีผลงาน
ศิลปะรวบรวมเอาไว้มากกว่า 380,000 ชิ้น น าทุกท่านช้อปปิ้งสินค้า Duty Free ที่ร้าน เบนลักซ์ (Benlux) 
ร้านค้าที่มากมายด้วยสินค้าชั้นน าจากแบรนด์ดัง ในราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็นน้ าหอม เครื่องส าอาง นาฬิกา 
เครื่องประดับ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนด์
ให้เลือกซื้อ แล้วแวะไปเยี่ยมชมมหาวิหารส าคัญของกรุงปารีส มหาวิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame 
Cathedral) เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคที่สวยงามและอลังการ มหา
วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ 1163 ก่อนจะเสร็จสิ้นในปี 1345 ภายนอกโดดเด่นด้วยหอคอยคู่สูง 69 เมตร 
ส่วนภายในก็สวยไม่แพ้กันด้วยกระจกสีที่ท าออกมาได้อย่างประณีตงดงาม   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทั้ง 9 ชั้นนั้นแน่นขนัดไปด้วย
สินค้าแบรนด์ต่างๆ แถมยังสามารถท า Tax Refund ได้ที่ห้างนี้ได้เลยด้วย สะดวกมาก 

เย็น  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก Forest Hill La Villette หรือระดับเดียวกัน  
วันที่สี ่  ปารีส – แรงส์ – กอลมาร์ 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางจากปารีส มุ่งหน้าสู่ แรงส์ (Reims) เมืองในแคว้นกร็องแต็สต์ (Grand Est) เมืองแรงส์นั้นถือเป็น
เมืองใหญ่มาตั้งแต่สมัยก่อน เป็นหัวเมืองหลักในสมัยจักรวรรดิโรมัน จนเมื่อเข้าสู่ยุคของราชวงศ์ฝรั่งเศส เมือง
แรงส์ก็ยังคงความส าคัญไม่เปลี่ยนแปลง สังเกตเห็นได้ชัดจากอาคารสวยต่างๆ ที่เรียงรายอยู่ในตัวเมือง แถมด้วย
โบสถ์วิหารและคฤหาสน์ขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่รอบเมืองรอให้ค้นหา แวะเยี่ยมชมและถ่ายรูปกับ มหาวิหาร
แรงส์ (Reims Cathedral) หรือในชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหาวิหารน็อทร์ -ดาม เดอ แรงส์ (Cathedral 
Notre-Dame de Reims) มหาวิหารเก่าแก่ที่ยืนหยัดมากว่า 740 ปี ที่สร้างแทนที่วิหารหลวงแห่งเก่าที่ถูกท าลาย
ลงไปเพราะไฟไหม้ มหาวิหารแรงส์ได้กลายเป็นวิหารที่มีความส าคัญอย่างมากต่อฝรั่งเศส เพราะพิธีราชาภิเษก
ของกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสและพิธีอภิเษกสมรสก็ได้จัดขึ้นที่มหาวิหารแรงส์นี้เอง ที่ด้านหน้าวิหารมีทั้งรูปปั้นนูนสูง
บรรจงเรียงร้อยเป็นเรื่องราวบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสและในทางศาสนา เข้ามาด้านในก็สวยไม่แพ้กัน
ด้วยการประดับตกแต่งด้วยกระจกสีขนาดใหญ่และรูปปั้นน่าทึ่งมากมาย แน่นอนว่าความสวยและความส าคัญท า
ให้มหาวิหารแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ไปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อปี 1991 
 

   
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นั่งรถโค้ชสู่ กอลมาร์ (Colmar) เมืองหลวงแคว้นอาลซัสทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ได้ชื่อว่าเป็น 

เมืองหลวงแห่งไวน์อาลซาเชียน นอกจากนี้ยังสวยงามและขึ้นชื่อในการเป็นเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้
อย่างดี มากมายด้วยสถาปัตยกรรม แลนด์มาร์ก และพิพิธภัณฑ์มากมายให้เยี่ยมชม  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Mercure Colmar Centre Unterlinden หรือระดับเดียวกัน 
วันที่ห้า  กอลมาร์ – สตราสบูร์ก – ชาฟฟ์เฮาเซ่น – น้้าตกไรน์ – ลูเซิร์น 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

  เที่ยวชมเมือง กอลมาร์ เมืองที่ได้ชื่อว่า ลิตเติ้ลเวนิส ด้วยเพราะสายน้ ามากมายที่ตัดผ่านตัวเมือง และอาคาร
ต่างๆ ที่สร้างเลียบริมคลอง ท าให้ได้ความรู้สึกคล้ายคลึงกับที่เวนิสนั่นเอง แม้จะเป็นเมืองที่มีขนาดไม่ใหญ่ แต่น่า
ดึงดูดด้วยความเงียบสงบ และความสวยของอาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในแบบของตัวเองที่เป็น
แบบผสมผสานระหว่างสไตล์เยอรมันและฝรั่งเศส แวะชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St. Martin’s Church) โบสถ์
หลักของเมืองกอลมาร์มาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 14 สวยและงดงามด้วยศิลปะการออกแบบสไตล์โกธิค โดดดเด่น
ด้วยหอคอยที่สูงตระหง่านถึง 71 เมตร เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กที่พลาดไม่ได้ของเมืองกอลมาร์เลย  

 เดินทางไปเยี่ยมชมเมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) หนึ่งในเมืองท่าริมแม่น้ าที่ส าคัญของฝรั่งเศส และยังเป็น
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการค้าขายด้วย แวะเที่ยวชมบริเวณ จัตุรัสเกลแบร์ (Place Kleber) จัตุรัสใหญ่
กลางเมืองที่ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้ว ในบริเวณจัตุรัสนี้
นอกจากจะสวยด้วยอาคารต่างๆ ที่รายล้อมแล้ว ยังมากมายด้วยร้านค้าและซ็อปมากมาย ท าให้เป็นย่านการค้า
ยอดนิยมแห่งหนึ่ง   

กลางวัน รับประทานอาการกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 มุ่งหน้าสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่เมือง ชาฟฟ์เฮาเซ่น (Schaffhausen) หัวเมืองหลักทางตอนเหนือของ

สวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองชาฟฟ์เฮาเซ่นส่วนใหญ่ยังคงอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนต่างๆ ตั้งแต่สมัยยุคเรเนสซองส์
เอาไว้ จุดหมายหลักที่เมืองนี้ของเราก็เพ่ือชมน้ าตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป น้้าตกไรน์ (Rhine Falls) แม้จะสูง
เพียง 23 เมตร แต่ความกว้างนั้นมากถึง 150 เมตรเลยทีเดียว ด้วย
ความใหญ่ของน้ าตกท าให้มีละอองน้ าฟุ้งกระจายอยู่โดยทั่ว แต่ความ
งามของน้ าตกแห่งนี้มาก่ีครั้งก็ไม่เบื่อเลย  

 เดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne)  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Grand Europe หรือระดับเดียวกัน  
วันที่หก ลูเซิร์น – แองเกิลเบิร์ก – ทิตลิส – โคโม่ 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เที่ยวชมเมืองลูเซิร์น และจุดหนึ่งที่น่าชมมากในย่านนี้ก็คือ สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่ดูไม่
เหมือนสะพานและมีอายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี ที่ว่าไม่เหมือนสะพานก็เพราะ
แวบแรกอาจดูคล้ายอาคารกลางน้ า แต่จริงๆ แล้วสร้างขึ้นเพ่ือใช้ข้ามไปมา
ระหว่างสองฝั่งแม่น ้ารอยซ์ (Reuss River) อนุสาวรีย์สิงโต  (Lion Monument) 
สัญลักษณ์ส าคัญอีกชิ้นของลูเซิร์นถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติแก่
เหล่าทหารหาญชาวสวิสซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์นมากกว่า 700 คนที่ออกรบ
และเสียชีวิตในฝรั่งเศสเมื่อครั้งเกิดสงครามปฏิวัติยุคพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ซึ่งเป็น

การเจาะเนื้อหินและแกะสลักขึ้นรูปเป็นประติมากรรมสิงโตตัวใหญ่สวยงามมากแม้จะมีใบหน้าโศกเศร้าดังที่ว่าก็
ตาม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 มุ่งหน้าสู่เมือง แองเกิลเบิร์ก (Engleberg) เมืองรีสอร์ทบรรยากาศแสนดีท่ามกลางหุบเขาสูงสวยๆ ที่รายล้อม ที่
เมืองแองเกิลเบิร์กนี้เองที่เป็นจุดขึ้นเคเบิ้ลคาร์ที่จะพาเราขึ้นไปยังภูเขาด้านบน เพ่ือชมวิวของ ทิตลิส (Titlis) 
เทือกเขาสูงถึง 3,238 เมตร เป็นหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากความสูงแล้ว ทัศนียภาพ
สวยๆ ของวิวโดยรอบก็น่าประทับใจมาก จากทิตลิสนั่งกระเช้ากลับลงมาท่ีเมืองแองเกิลเบิร์ก  

 นั่งรถโค้ชข้ามไปยัง ประเทศอิตาลี โดยมีเป้าหมายที่ โคโม่ (Como) เมืองที่เพียบพร้อมด้วยทัศนียภาพอันงดงาม 
ทั้งเทือกเขาแอลป์สูง และทะเลสาบโคโม่ ท าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต ยังไม่นับผลงานศิลปะชั้นเลิศมากมาย
ทั่วเมือง โบสถ์เก่าแก่ โรงละคร และพิพิธภัณฑ์อีกมากมาย  

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Just Hotel Lomazzo Fiera หรือระดับเดียวกัน  
วันที่เจ็ด โคโม่ – FoxTown Factory Store – มิลาน 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เที่ยวชมเมือง โคโม่ ชมวิวสวยๆ ริมทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของอิตาลี ด้วยพ้ืนที่

กว้างถึง 146 ตารางกิโลเมตร และด้วยความลึกสูงสุดถึง 400 เมตร ท าให้เป็นหนึ่งเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดของ
ทวีปยุโรปเลยทีเดียว เดินทางสู่เมือง เมนดริซิโอ (Mendrisio) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่เมืองนี้มีเอาท์เล็ตชื่อ
ดังระดับโลกอยู่แห่งหนึ่งที่ได้รับยกให้เป็น 1 ใน 10 เอาท์เล็ตที่ดีที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งที่ "ฟ็อกซ์ทาวน์ 
แฟคทอรี่ สโตร์ส" (FoxTown Factory Stores) เอาท์เล็ตในร่มขนาดใหญ่ใกล้ชายแดนสวิตเซอร์แลนด์และ
อิตาลี ร้านค้ากว่า 160 ร้าน พร้อมด้วยแบรนด์ชั้นน ากว่า 250 แบรนด์ตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ท าให้
สามารถช้อปปิ้งได้ไม่ว่าสภาพอากาศด้านนอกจะร้อนหรือหนาวจัด  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือให้สะดวกกับการช้อปปิ้งใน ฟ็อกซ์ทาวน์ แฟคทอรี่ สโตร์ส ที่มีมากถึง 4 ชั้น และใน
ทุกๆ ชั้นก็ได้อัดแน่นไปด้วยแบรนด์เนม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับต่างๆ แบรนด์ดังที่สามารถหา
ซื้อแล้วช้อปปิ้งได้ที่เอาท์เล็ตแห่งนี้ก็ได้แก่ Dolce & Gabbana, Jil Sander, Michael Kors, Prada, Versace, 
CK และอีกมากมาย  

 มุ่งหน้าสู่ มิลาน (Milan) เที่ยวชมหนึ่งในเมืองหลักของประเทศอิตาลี เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการค้า ศิลปะ 
เศรษฐกิจ และการศึกษา และได้ชื่อว่าเป็น เมืองหลวงแห่งแฟชั่นและการออกแบบ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Bedbank NH Milan หรือระดับเดียวกัน  

วันที่แปด มิลาน – มหาวิหารมิลาน พิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ – Galleria Vittorio Emanuele – สนามบิน 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

เที่ยวชมแลนด์มาร์กของเมืองมิลาน ณ จัตุรัสกลางเมือง (Piazza del Duomo) ที่จัตุรัสแห่งนี้โดดเด่นนั้น
นอกจากจะเป็นศูนย์กลางเมืองแล้ว ก็ด้วยเพราะเป็นสถานที่ตั้งของ มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) มหา
วิหารประจ าเมืองขนาดใหญ่แห่งนี้คือโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี เด่นด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ตกแต่งด้าน
นอกด้วยยอดแหลมจ านวนมากถึง 135 ยอด พร้อมด้วยรูปแกะสลักจากหินอ่อนจ านวนมากที่ประดับอยู่โดยรอบ 
ที่บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ยังมีสัญลักษณ์เด่นอยู่ นั่นก็คือ อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 (Monument to 
Vittorio Emanuele II) อนุสาวรีย์แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี 1896 เพ่ือเป็นเกียรติแด่พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานู
เอลที่ 2 ผู้ที่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิตาลีในปี 1861 เป็นรูปปั้นทรงม้าในอิริยาบถก าลังออกรบอยู่บนแท่น
หินอ่อน 

 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 อิสระช้อปปิ้งที่ Galleria Vittorio Emanuele II ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของมหาวิหารมิลาน เป็นห้างสรรพสินค้าที่

เก่าแก่ที่สุดในอิตาลี โดยสร้างขึ้นในปี 1877 มากมายด้วยร้านค้า ร้านอาหาร มากมายในอาคารขนาด 4 ชั้นสอง
ข้างทางเดินกว้าง ที่โดดเด่นมากก็คือหลังคาทรงโดมเป็นกระจกใส ท าให้สามารถช้อปปิ้งได้ในทุกสภาพอากาศ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  ออกเดินทางสู่สนามบินมิลาน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย  
21.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 92 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
วันที่เก้า ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.35 น.  ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ 
 

****************************************** 
อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคา 

กันยายน 12-20 / 19-27 ก.ย. 49,900 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 
พักเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 
 อัตรานี้รวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

✓ ค่าท่ีพักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
  
อัตรานี้ไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น) 

✗ ค่าน้้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก้าหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก 

✗ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน  

✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่้า 100 บาท / วัน / คน (100 * 7 วัน) 
  

ตุลาคม 3-11 / 7-15 / 10-18 / 17-25 ต.ค. 

พฤศจิกายน 7-15 พ.ย. 

ธันวาคม 2-10 ธ.ค. 

ตุลาคม 20-28 ต.ค. 50,900 

New Year Festival 
2019 

29 ธ.ค. - 6 ม.ค. 
59,900 



 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมส าเนาหนังสือ
เดินทาง 
2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน 
3. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจ าทั้งหมด 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจ าทั้งหมด 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น 
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่
ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่า
ท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า 
1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม 
เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จ านวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) 
3. เอกสาระส าคัญส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน  

3.2 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรข้าราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  
3.4 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) 



 

 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน  
วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลัง
ครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงิน
ของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ในกรณีที่ผู้อ่ืนเป็นคนออกค่าใช้จ่าย
ให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต้องมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้ จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร (Bank Certificate) 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว 
ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดย
ระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 
8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่าน้ํน  
9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อ้าเภอ / เขต ที่ท่านอยู ่(เป็นภาษาอังกฤษ) 
- บัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางกับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  
- บัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กับบุตร ** 



 

 

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น  เป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน 
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเ พ่ือให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 
13. การยื่นวีซ่านั้นผู้เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านั้นถึงสามารถด าเนินขั้นตอนการย่ํนวีซ่าได้ 

** ทางบริษัทไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท ** 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันท าการ 

ผู้เดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้ํวมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่า ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 
 

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................... ............. 

ชื่อ-นามสกุล (เดิม) ............................................................................................................................. .......... 

ที่อยู่................................................................................................................. ............................................... 

เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มือถือ............................................... ......................... 

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

สถานะ  สมรส      โสด     หย่าร้าง   แยกกันอยู่ 

เลขที่พาสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ........................ .............................................. 

วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ................................................................... ................ 

สถานที่ท างาน..............................................................................................................................................  

ที่อยู่สถานที่ท างาน.......................................................................................................... ............................. 

เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน.................................................  

การเดินทางในครั้งนี้ท่านออกค่าใข้จ่ายเองหรือไม่ ............................................................................. ............. 



 

 

ชื่อผู้ออกค่าใช้จ่าย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................  

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................  
  ไม่เคย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อท้าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................  
  ไม่เคย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ** 
 


