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โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรงุเทพฯ - ดูไบ                                   (ไทย) 

17.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวก 

20.35 น.       ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) ดูไบ – ปารีส – ถ่ายภาพหอไอเฟล – ล่องเรือแม่น ้าแซน           

00.50 น.        แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ 

03.20 น. ออกเดินทางสู ่เมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK71  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

08.00 น.   เดินทางถึง ปารีส ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง กอ่นจะออก

เดินทางไปยงัตวัเมืองปารีส เมืองแหง่แสงสีและความศิวิไลซ ์

เพ่ือชมเมืองส าคญัและศูนยก์ลางยุโรปตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 

17 จนถึงปัจจุบนั แน่นอนวา่มาถึงปารีสแลว้ก็ตอ้งไมพ่ลาดที่

จะไปแวะถา่ยรูปกบัหน่ึงในแลนดม์าร์กของปารีส ประตูชยั

อารค์เดอทรียงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์สถาน

แห่งชัยชนะขนาดใหญแ่ห่งน้ีต ัง้อยู ่ใจกลาง จัตุรสัชารล์ 

เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเร่ิมตน้ของถนน 

12 สายส าคญัของปารีส  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 พาทา่นชมและถา่ยรูปกบัสัญลกัษณ์คูบ่า้นคูเ่มือง หอไอ

เฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง 324 เมตรแหง่น้ีเคยไดช่ื้อ

วา่เป็นส่ิงกอ่สร้างท่ีสูงท่ีสุดในโลกมาแลว้ในชว่งปี 1889 

และท่ีไมไ่กลจากหอไอเฟลน้ันคือ ถนนสายดงั ถนนชองเซลิ

เซ (Champs-Elysees) ถนนท่ีนักชอ้ปป้ิงทุกคนตอ้งรู ้จ ักดี 

เพราะตลอดความยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรียงรายไปดว้ย 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ราคา 

ท่านละ 

เด็ก  

(ไม่มีเตียง)ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 

กนัยายน 2562 
14-22 ก.ย. 62 

28 ก.ย. – 6 ต.ค. 62 55,900 53,900 10,000 

ตุลาคม 2562 5-13 / 12-20 ต.ค. 62 

พฤศจิกายน 2562 
9-17 พ.ย. 62 

30 พ.ย. –8 ธ.ค. 62 54,900 52,900 10,000 

ธนัวาคม 2562 6-14 ธ.ค. 62 

New Year 2020 28 ธ.ค. 62-5 ม.ค. 63 69,900 67,900 10,000 
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รา้นคา้มากมาย เต็มไปดว้ยแบรนดช์ัน้น าหน่ึงในจุดเดน่ของ

ปารีสก็ตอ้งบอกวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้น า น าทุกทา่น ล่องเรือ

แม่น ้าแซน แมน่ ้าสายหลกัท่ีไหลผา่นปารีส น่ังเรือชมความ

สวยงามของปา รีส  โดย เ รือ จะน า เ ราชมอาคารสวย

สถาปัตยกรรมยุโรป มองเห็นอาคารรัฐสภา ลอดใตส้ะพาน

ใหญ ่ไดช้มหอไอเฟลในอีกมุม สมัผสัวิถีชีวิตของชาวปารีสได ้

ชดัเจนตลอดริมแมน่ ้า  

  เย็น บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Forest Hill La Villette หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) ปารีส – พิพิธภณัฑลู์ฟวร ์– Benlux Duty Free – Galeries Lafayette 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเท่ียวชมในตวัเมืองปารีส ถา่ยรูปดา้นหนา้ พิพิธภณัฑ์

ลูฟวร ์(Louvre Museum) พิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุด

ในฝรั่งเศส โดดเดน่ดว้ยโดมกระจกท่ีเป็นทัง้ทางเขา้และไฮไลท์

ของพิพิธภณัฑ ์ภายในน้ันมีผลงานศิลปะรวบรวมเอาไวม้ากกวา่ 

380,000 ช้ิน น าทุกทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้ Duty Free ท่ีรา้น เบน

ลกัซ ์(Benlux) รา้นคา้ท่ีมากมายดว้ยสินคา้ชัน้น าจากแบรนด์

ดัง ในราคาปลอดภาษี ไม่ว ่าจะเป็นน ้าหอม เคร่ืองส าอาง 

นาฬิกา เคร่ืองประดับ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ไม่วา่จะเป็น 

Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนด์

ใหเ้ลือกซ้ือ แลว้แวะไปถา่ยภาพมหาวิหารส าคญัของกรุงปารีส 

มหาวิหารนอรธ์เทอดาม (Notre Dame Cathedral) เป็น

วิหารในศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เป็นโบสถส์ไตลโ์กธิค

ท่ีสวยงามและอลงัการ มหาวิหารแหง่น้ีสรา้งข้ึนครั้งแรกตัง้แต ่

1163 กอ่นจะเสร็จส้ินในปี 1345 ภายนอกโดดเดน่ดว้ยหอคอย

คูสู่ง 69 เมตร ส่วนภายในก็สวยไม่แพก้นัดว้ยกระจกสีท่ีท  า

ออกมาไดอ้ยา่ง  ประณีตงดงาม   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

อิสระช้อปป้ิง ท่ี  ห ้างสรรพสินค้า  Galeries Lafayette 

หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ ่ทัง้ 9 ชัน้น้ันแน่นขนัดไปดว้ยสินคา้

แบรนดต์า่งๆ แถมยงัสามารถท า Tax Refund ไดท่ี้หา้งน้ีไดเ้ลย

ดว้ย สะดวกมาก 

  เย็น บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Forest Hill La Villette หรือระดบัเดียวกนั  
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วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4) ปารีส – แรงส ์– กอลมาร ์

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางจากปารีส มุง่หนา้สู ่แรงส ์(Reims) เมืองในแควน้กร็องแต็สต ์(Grand Est) เมืองแรงสน้ั์นถือเป็น

เมืองใหญม่าตัง้แตส่มยักอ่น เป็นหวัเมืองหลกัในสมยัจกัรวรรดิโรมนั จนเม่ือเขา้สูยุ่คของราชวงศฝ์รั่งเศส เมือง

แรงสก็์ยงัคงความส าคญัไมเ่ปล่ียนแปลง สงัเกตเห็น

ไดช้ดัจากอาคารสวยตา่งๆ ท่ีเรียงรายอยูใ่นตวัเมือง 

แถมดว้ยโบสถ์วิหารและคฤหาสน์ขนาดใหญ่ท่ี

กระจายอยูร่อบเมืองรอใหค้น้หา แวะเย่ียมชมและ

ถ่ายรูปกบั มหาวิหารแรงส ์(Reims Cathedral) 

หรือในช่ืออยา่งเป็นทางการวา่ มหาวิหารน็อทร์-ดาม 

เ ดอ  แ ร งส์  (Cathedral Notre-Dame de Reims) 

มหาวิหารเกา่แกท่ี่ยืนหยัดมากวา่ 740 ปี ท่ีสร้าง  

แทนท่ีวิหารหลวงแหง่เกา่ท่ีถูกท าลายลงไปเพราะไฟ

ไหม ้ มหา วิห า รแ ร งส์ ไ ด ้กล าย เ ป็ น วิห า ร ท่ี มี

ความส าคญัอยา่งมากตอ่ฝรั่งเศส เพราะพิธีราชาภิเษกของกษตัริยแ์หง่ฝรั่งเศสและพิธีอภิเษกสมรสก็ไดจ้ดัข้ึนท่ี

มหาวิหารแรงสน้ี์เอง ท่ีดา้นหนา้วิหารมีทัง้รูปปั้นนูนสูงบรรจงเรียงรอ้ยเป็นเร่ืองราวบอกเลา่ถึงประวติัศาสตร์

ของฝรั่งเศสและในทางศาสนา เขา้มาดา้นในก็สวยไมแ่พก้นัดว้ยการประดบัตกแตง่ดว้ยกระจกสีขนาดใหญแ่ละ

รูปปั้นน่าท่ึงมากมาย แน่นอนวา่ความสวยและความส าคญัท าใหม้หาวิหารแหง่น้ีไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก

โลกโดยองคก์ารยูเนสโกไ้ปเรียบรอ้ยตัง้แตเ่ม่ือปี 1991 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู ่กอลมาร ์(Colmar) เมืองหลวงแควน้อาลซสัทางฝั่งตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ไดช่ื้อวา่เป็น 

เมืองหลวงแหง่ไวน์อาลซาเชียน นอกจากน้ียงัสวยงามและข้ึนช่ือในการเป็นเมืองเกา่ท่ีไดร้ับการอนุรักษ์เอาไว ้

อยา่งดี มากมายดว้ยสถาปัตยกรรม แลนดม์าร์ก และพิพิธภณัฑม์ากมายใหเ้ย่ียมชม  

เย็น บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Mercure Colmar Centre Unterlinden หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5) กอลมาร ์– สตราสบูรก์ – ชาฟฟ์เฮาเซ่น – น ้าตกไรน์ – ลูเซิรน์ 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เท่ียวชมเมือง กอลมาร ์เมืองท่ีไดช่ื้อวา่ ลิตเต้ิลเวนิส ดว้ยเพราะสายน ้า

มาก  มายท่ีตดัผา่นตวัเมือง และอาคารตา่งๆ ท่ีสรา้งเลียบริมคลอง ท าใหไ้ด ้

ความรูสึ้กคลา้ยคลึงกบัท่ีเวนิสน่ันเอง แมจ้ะเป็นเมืองท่ีมีขนาดไมใ่หญ ่แต่

น่าดึงดูดดว้ยความเงียบสงบ และความสวยของอาคารบา้นเรือนตา่งๆ ท่ีมี

เอกลกัษณ์โดดเดน่ในแบบของตวัเองท่ีเป็นแบบผสมผสานระหวา่งสไตล์

เยอรมันและฝรั่ ง เศส แวะชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St. Martin’s 

Church) โบสถห์ลกัของเมืองกอลมาร์มาตัง้แตช่ว่งศตวรรษท่ี 14 สวย

และงดงามดว้ยศิลปะการออกแบบสไตลโ์กธิค โดดดเดน่ดว้ยหอคอยท่ีสูง

ตระหงา่นถึง 71 เมตร เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์กท่ีพลาดไมไ่ดข้องเมือง 
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กอลมาร์เลย เดินทางไปเย่ียมชมเมือง สตราสบูรก์ (Strasbourg) หน่ึงในเมืองทา่ริมแม่  น ้าท่ีส าคญัของ

ฝรั่งเศส และยงัเป็นศูนยก์ลางดา้นอุตสาหกรรมและการคา้ขายดว้ย แวะเท่ียวชมบริเวณ จตัุรสัเกลแบร ์

(Place Kleber) จตุัรัสใหญก่ลางเมืองท่ีต ัง้อยูใ่นยา่นเมืองเกา่ท่ีไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเรียบรอ้ย

แลว้ ในบริเวณจตุัรัสน้ีนอกจากจะสวยดว้ยอาคารตา่งๆ ท่ีรายลอ้มแลว้ ยงัมากมายดว้ยรา้นคา้และซ็อป

มากมาย ท าใหเ้ป็นยา่นการคา้ยอดนิยมแหง่หน่ึง   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 มุง่หนา้สู ่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ ท่ีเมือง ชาฟฟ์เฮาเซ่น (Schaffhausen) หวัเมืองหลกัทางตอนเหนือ

ของสวิตเซอร์แลนด ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดหมายหลกัท่ีเมืองน้ีของเราก็เพ่ือชมน ้าตกท่ีใหญท่ี่สุดในทวีปยุโรป น ้าตกไรน์ (Rhine Falls) แมจ้ะสูงเพียง 

23 เมตร แตค่วามกวา้งน้ันมากถึง 150 เมตรเลยทีเดียว ดว้ยความใหญข่องน ้าตกท าใหมี้ละอองน ้าฟุ้งกระจาย

อยูโ่ดยทัว่ แตค่วามงามของน ้าตกแหง่น้ีมาก่ีครั้งก็ไมเ่บ่ือเลย เดินทางสู ่ลูเซิรน์ (Lucerne)  

เย็น บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Grand Europe หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6) ลูเซิรน์ – แองเกิลเบิรก์ – ทิตลิส – โคโม่ 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เที่ ยวชมเมืองลูเซิรน์ และจุดหน่ึงท่ีน่าชมมากในยา่นน้ีก็คือ สะพานไมช้าเปล (Chapel bridge) สะพานท่ีดู

ไมเ่หมือนสะพานและมีอายุเกา่แกม่ากกวา่ 600 ปี ท่ีวา่ไม่เหมือนสะพานก็เพราะแวบแรกอาจดูคลา้ยอาคาร

กล า ง น ้ า  

แ ต่ จ ริ ง ๆ 

แล ้วสร้าง

ข้ึนเ พ่ือใช ้

ขา้มไปมา

ร ะ ห ว่ า ง

ส อ ง ฝั่ ง

แ ม่ น ้ า

รอยซ ์ 
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(Reuss River)  อนุสาวรีย์สิงโต   (Lion Monument) 

สญัลกัษณ์ส าคญัอีกช้ินของลูเซิร์นถูกสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นท่ี

ระลึกและเป็นเกียรติแกเ่หลา่ทหารหาญชาวสวิสซ่ึงสว่น

ใหญเ่ป็นชาวลูเซิร์นมากกวา่ 700 คนท่ีออกรบและเสียชีวิต

ในฝรั่งเศสเม่ือครั้งเกิดสงครามปฏิวติัยุคพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 

ซ่ึ ง เ ป็ นกา ร เจา ะ เ น้ื อ หิ นและแกะสลัก ข้ึ น รู ป เ ป็น

ประติมากรรมสิงโตตวัใหญส่วยงามมากแมจ้ะมีใบหน้า

โศกเศรา้ดงัท่ีวา่ก็ตาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 มุง่หนา้สูเ่มือง แองเกิลเบิรก์ (Engleberg) เมืองรีสอร์ทบรรยากาศแสนดีทา่มกลางหุบเขาสูงสวยๆ ท่ีราย

ลอ้ม ท่ีเมืองแองเกิลเบิร์กน้ีเองท่ีเป็นจุดข้ึนเคเบ้ิลคารท่ี์จะพาเราข้ึนไปยงัภูเขาดา้นบน เพ่ือชมวิวของ ทิตลิส 

(Titlis) เทือกเขาสูงถึง 3,238 เมตร เป็นหน่ึงในยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด ์นอกจากความสูงแลว้ 

ทศันียภาพสวยๆ ของวิวโดยรอบก็น่าประทบัใจมาก  

 

 

 

 

 

 

จากทิตลิสนัง่กระเชา้กลบัลงมาท่ีเมืองแองเกิลเบิรก์ นัง่รถโคช้ขา้มไปยงั ประเทศอิตาลี โดยมีเป้าหมายท่ี 

โคโม่ (Como) เมืองท่ีเพี  ยบพรอ้มดว้ยทศันียภาพอนังดงาม ทัง้เทือกเขาแอลป์สูง และทะเลสาบโคโม ่ท  าให ้

เป็นแหลง่ทอ่งเที่ ยวยอดฮิต ยงัไมนั่บผลงานศิลปะชัน้เลิศมากมายทัว่เมือง โบสถเ์กา่แก ่โรงละคร และพิพิธภณัฑ์

อีกมากมาย  

        เย็น บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Just Hotel Lomazzo Fiera หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) โคโม่ – FoxTown Factory Store – มิลาน  

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เท่ียวชมเมือง โคโม่ ชมวิวสวยๆ ริมทะเลสาบโคโม ่

ทะเลสาบมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัที่  3 ของอิตาลี ดว้ย

พ้ืนท่ีกวา้งถึง 146 ตารางกิโลเมตร และดว้ยความ

ลึกสูงสุดถึง 400 เมตร ท าใหเ้ป็นหน่ึงเป็นทะเลสาบ

ท่ีลึกท่ีสุดของทวีปยุโรปเลยทีเดียว เดินทางสู่เมือง 

เ ม น ด ริ   ซิ โ อ  ( Mendrisio)  ป ร ะ เ ท ศ

สวิตเซอร์แลนด ์ท่ีเมืองน้ีมีเอาทเ์ล็ตช่ือดงัระดบัโลก

อยูแ่หง่หน่ึงท่ีไดร้ับยกใหเ้ป็น 1 ใน 10 เอาทเ์ล็ตท่ีดี 
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ท่ีสุดในโลก อิสระชอ้ปป้ิงท่ี "ฟ็อกซท์าวน์ แฟคทอร่ี สโตรส์" ( เอาท์

เล็ตในร่มขนาดใหญใ่กลช้ายแดนสวิตเซอร์แลนดแ์ละอิตาลี รา้นคา้กวา่ 

160 รา้น พรอ้มดว้ยแบรนดช์ัน้น ากวา่ 250 แบรนดต์ ัง้อยูภ่ายในอาคาร

ขนาดใหญท่ าใหส้ามารถชอ้ปป้ิงไดไ้ม่

วา่สภาพอากาศดา้นนอกจะรอ้นหรือ

หนาวจดั  

 ** อิสระอาหารกลางวนั ** เพ่ือให ้

สะดวกกับการ   ชอ้ปป้ิงใน ฟ็อกซ์

ทาวน์ แฟคทอร่ี สโตร์ส  

ท่ีมีมากถึง 4 ชัน้ และในทุกๆ ชัน้ก็ได ้

อดัแน่นไปดว้ยแบรนดเ์นม ไมว่า่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบัตา่งๆ แบรนดด์งัท่ีสามารถหาซ้ือแลว้ชอ้ป

ป้ิงไดท่ี้เอาทเ์ล็ตแหง่น้ีก็ไดแ้ก ่Dolce & Gabbana, Jil Sander, Michael Kors, Prada, Versace, CK และอีก

มากมาย มุง่หนา้สู ่มิลาน (Milan) เท่ียวชมหน่ึงในเมืองหลกัของประเทศอิตาลี เป็นศูนยก์ลางทัง้ทางดา้น

การคา้ ศิลปะ เศรษฐกิจ และการศึกษา และไดช่ื้อวา่เป็น เมืองหลวงแหง่แฟชัน่และการออกแบบ  

        เย็น บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Bedbank NH Milan หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีแปดของการเดินทาง (8)มิลาน – มหาวิหารมิลาน พิอาซซ่า เดล ดูโอโม่–Galleria Vittorio Emanuele– สนามบิน 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เท่ียวชมแลนดม์าร์กของเมืองมิลาน ณ จตัุรสักลางเมือง (Piazza del Duomo) ท่ีจตุัรัสแหง่น้ีโดดเดน่น้ัน

นอกจากจะเป็นศูนยก์ลางเมืองแลว้ ก็ดว้ยเพราะเป็นสถานท่ีตัง้ของ มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) 

มหาวิหารประจ าเมืองขนาดใหญแ่หง่น้ีคือโบสถ์

ท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศอิตาลี เดน่ดว้ยศิลปะแบบ

โกธิคท่ีตกแตง่ดา้นนอกดว้ยยอดแหลมจ านวน

มากถึง 135 ยอด พรอ้มดว้ยรูปแกะสลกัจากหิ  

นออ่นจ านวนมากท่ีประดบัอยูโ่ดยรอบ ท่ีบริเวณ

จัตุรัสแห่งน้ียังมีสัญลักษณ์เด่นอยู่ น่ันก็คือ 

อ นุ ส า ว รี ย์พ ร ะ เ จ้า เ อ็ มม า นู เ อล ท่ี  2 

( Monument to Vittorio Emanuele II) 

อนุสาวรียแ์ห่งน้ีไดถู้กสรา้งข้ึนในปี 1896 เพ่ือ

เป็นเกียรติแดพ่ระเจา้วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผู ้

ท่ีไดข้ึ้นเป็นกษตัริยอ์งคแ์รกของอิตาลีในปี 1861 

เป็นรูปปั้นทรงมา้ในอิริยาบถก าลงัออกรบอยูบ่นแทน่หินออ่น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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อิสระชอ้ปป้ิงท่ี  ท่ีต ัง้อยูท่างฝั่งขวาของมหาวิหาร

มิลาน เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีเกา่แกท่ี่สุดในอิตาลี 

โดยสร้าง ข้ึนในปี 1877 มากมายดว้ยร้านคา้ 

รา้นอาหาร มากมายในอาคารขนาด 4 ชัน้สองขา้ง

ทางเดินกวา้ง ท่ีโดดเดน่มากก็คือหลงัคาทรงโดม

เป็นกระจกใส ท าใหส้ามารถชอ้ปป้ิงไดใ้นทุกสภาพ

อากาศ 

เย็น  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  ออกเดินทางสู่สนามบินมิลาน เพ่ือเดินทาง

กลบัประเทศไทย  

21.20 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK92 แวะเปล่ียนเคร่ือง  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง (9)    ดูไบ – กรงุเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.35 น.  ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.30 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเที่ ยวบินท่ี EK372  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้  

✓คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

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

 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊เท่านั้น) 

✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 2 ยูโร / คน / วนั  

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ขัน้ต  ่า 100 บาท / วนั / คน  

  

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

  

 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ราคา 

ท่านละ 

เด็ก  

(ไม่มีเตียง)ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 

กนัยายน 2562 
14-22 ก.ย. 62 

28 ก.ย. – 6 ต.ค. 62 55,900 53,900 10,000 

ตุลาคม 2562 5-13 / 12-20 ต.ค. 62 

พฤศจิกายน 2562 
9-17 พ.ย. 62 

30 พ.ย. –8 ธ.ค. 62 54,900 52,900 10,000 

ธนัวาคม 2562 6-14 ธ.ค. 62 

New Year 2020 28 ธ.ค. 62-5 ม.ค. 63 69,900 67,900 10,000 
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การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด 

2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 

4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี

สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่

วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือ

วา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการย่ืนวีซ่า 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ํากวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทางกลบัเขา้สูป่ระเทศ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ 

ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตามควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนา้ใหญ)่ ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่น้ันและมีอายุไม่

เกิน 6 เดือน ไมส่วมใสเ่คร่ืองประดบัและแวน่สายตา) 

3. เอกสาระส าคญัสว่นบุคคล  

   3.1 ส าเนาทะเบียนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ  

3.3 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  

3.4 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถา้มี) 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 

    ใบรับรองการท างานจากบริษทัท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น้ัน โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างานตามปกติหลงั

ครบก าหนด 

5. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงิน

ของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
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6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเทา่น้ัน (ในกรณีท่ีผูอ่ื้นเป็นคนออก

ค่าใชจ่้ายให ้ตอ้งมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์รอ้มย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงินตอ้งมี

จ านวนไมต่  ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และ

สามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา พรอ้มกบัหนังสือรับทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร (Bank 

Certificate) 

**สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

7. กรณีท่ีบริษทัของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 

ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดย

ระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งมี หนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้นั  

9. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 

- จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศจาก อ าเภอ / เขต ท่ีทา่นอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 

- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 

- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

- เอกสารเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดินทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  

- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 

- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ตอ้งเดินทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวีซ่าใหก้บับุตร ** 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน 

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจ

ของสถานฑูตเร่ืองวีซา่ของทา่นเน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 

12. การย่ืนวีซา่น้ันผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มคา่วีซา่กอ่นเทา่น้ันถึงสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวีซา่ได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
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รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ 

ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท  าการ 

ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้วิมือ ณ ศูนยย่ื์นวีซา่ ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย 

 

กรณุากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ  

ช่ือ-นามสกุล (ตามหนา้พาสปอร์ต)................................................................................................................. 

ช่ือ-นามสกุล (เดิม) ....................................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัท.์.................................................... เบอร์มือถือ........................................................................ 

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขท่ีพาสปอร์ต................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ................................................................................... 

สถานท่ีท างาน.............................................................................................................................................. 

ท่ีอยูส่ถานท่ีท  างาน....................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัทท่ี์ท  างาน.................................................  

การเดินทางในครั้งน้ีทา่นออกคา่ใขจ้า่ยเองหรือไม ่.......................................................................................... 

ช่ือผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้หรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  

 

** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว้ กรุณาถา่ยรูปหนา้วีซา่เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ** 

 


