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มหานครปารีส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอั นดับ 1 ใน 10 ของโลก
ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีส
ยอดเขาทิตลิส แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปี
ท่าเรือตรอนเคตโต้ เพือ่ เดินทางสู่ เกาะเวนิส ดินแดนแสนโรแมนติก
สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สดุ ในโลก
ล่องเรือบาโตมุช ไปตามแม่น้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส
พระราชวังแวร์ซายส์ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ของฝรั่งเศส

กำหนดกำรเดิ นทำง
วันแรก
กรุงเทพฯ–ดูไบ

มีนำคม – พฤษภำคม 2562
(ไทย)
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คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู
9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่เมือ งดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK
373 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – ปำรีส – หอไอเฟล – ประตูชยั – พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ลูฟร์ – ร้ำนค้ ำปลอดภำษี – ล่ อ งเรือ บำ
โตมูซ
(ยูเออี – ฝรังเศส)
่
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ เมืองปำรีส ประเทศฝรังเศส
่
โดยสำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงเมืองปำรีส ประเทศฝรังเศส
่
หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและ
รับสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู่ มหำนครปำรีส (Paris) เมืองหลวงของ
ประเทศฝรังเศส
่
เมืองที่มมี นต์เสน่ ห์อนั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
โลกที่นัก ท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปั จจุบนั กรุงปารีสเป็ นหนึ่งใน
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ทีท่ รงด้วย
อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ
ทาให้กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในเมืองที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นาถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ หอไอเฟล
(Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทโ่ี ดดเด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึง่ สร้างขึน้
ในปี ค.ศ.1889 นาท่านถ่ายรูปประตูชยั ชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูตคิ ชัน้ นาระดับโลกทีต่ งั ้ เรียงรายอยู่
บนถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดาเนิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านถ่ายรูปหน้า พิ พิธภัณฑ์ลฟู ร์ พิพธิ ภัณฑ์ทางศิลปะทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุด เก่าแก่ทส่ี ุดและใหญ่ทส่ี ุด
แห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็ นสถานทีท่ จ่ี ดั แสดงและเก็บ
รักษาผลงาน ทางศิลปะทีท่ รงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก อิสระท่านเลือกซือ้ สินค้ าแฟชันราคา
่
ถูกใน ร้ำนค้ำปลอดภำษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่องสาอาง น้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋ า นา
ท่านล่องเรือบำโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ าแซนทีไ่ หลผ่านใจกลางกรุง
ปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่าง ๆ ตลอดสองฝากฝั ง่ แม่ น้ า
เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ทน่ี ่าประทับใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Mercure Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน
พระรำชวังแวร์ซำยส์-นัง่ รถไฟควำมเร็วสูง TGV-เมืองสตรำสบูรก์

(ฝรังเศส)
่
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)...นาท่านเข้า
ชม พระรำชวังแวร์ซำยส์ หนึ่งในสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่มชี ่อื เสียง
มากทีส่ ุดของประเทศฝรังเศส
่ ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
ปารีส ณ เมืองแวร์ซายส์ นับเป็ น พระราชวังวังที่มคี วามยิง่ ใหญ่
และงดงามอลังการมากจนติดหนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลก อีกทัง้ ยังได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ น
มรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18
ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปิ น
ชัน้ เอก 15,034 ชิน้ โดยมีหอ้ งกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) อันแสนโด่ง
ดัง จากการเป็ นห้ อ งลงนามในสัญ ญาสงบศึ ก ระหว่ า งสัม พัน ธมิต รกับ จัก รวรรดิเ ยอรมัน ใน
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 ซึง่ ถือเป็ นห้องแห่งประวัตศิ าสตร์ทส่ี าคัญทัง้ ยังมีขนาดใหญ่จานวน 17 บาน ที่
สามารถเป็ นจุดชมวิวทัศน์ของสวนแวร์ซายทีส่ วยงาม ด้วยทุกๆเหตุผลมารวมกันจึงทาให้พระราชวัง
แห่งนี้กลายเป็ นจุดหมายปลายทางสาหรับเหล่านักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนฝรังเศสไม่
่
แพ้หอไอเฟล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่ ำนนัง่ รถไฟควำมเร็วสูง TGV เพื่อเดิ นทำงสู่เมืองสตรำสบูรก์ TGVเป็ นรถไฟที่ถอื กาเนิด
ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในประเทศฝรังเศส
่ โดยเริม่ ต้นจากแนวความคิดทีต่ ้องการจะพัฒนารถไฟซึง่ ถือได้ว่า
เป็ นระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะที่เป็ นที่นิยมสูงที่สุดประเภทหนึ่งของแถบทวีป เนื่องจาก
ประเทศฝรังเศสซึ
่
่งเป็ นประเทศขนาดใหญ่และอยู่เกือบใจกลางของทวีปยุ โรปดังนัน้ การเดินทางทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศจึงต้องมีระบบการคมนาคมขนส่งทีม่ คี วามสะดวกรวดเร็ว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ 7 Hotel & Fitness Hotel หรือระดับเดียวกัน
สตรำสบูรก์ – มหำวิ หำรแห่งสตรำสบูรก์ – อิ นเทอลำเก้น – ช้อปปิ้ ง
(ฝรังเศส
่
– สวิ สฯ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)....นาท่านเที่ยวชม เมืองสตรำสบูรก์ เป็ น
เมืองใหญ่ท่มี สี ถาปั ตยกรรมสมัยโบราณเป็ นร่องรอยประวัตศิ าสตร์ให้ชาวเมืองปั จจุบนั ได้ช่นื ชม นา
ท่านชม จัตรุ สั เกลแบร์ จัตุรสั ทีม่ ขี นาดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูรก์ โดย
ภายในจัตุรสั ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ รูปปั ้นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผูท้ ม่ี บี ทบาทสาคัญในเรื่องสงครามการ
ปฏิวตั ขิ องประเทศฝรังเศส
่ นอกจากนัน้ ในบริเวณใกล้เคียงยังมีสน้ิ ค้าแบรนเนอมอีกมากมายให้ท่าน
ได้เลือกซื้อกัน นาท่านถ่ายรูปและเข้าชม มหำวิ หำรแห่ งสตรำสบูรก์ มหาวิหารประจาเมืองสต
ราสบูรก์ คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มีความสูงอยู่ท่ี 142 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึน้ ระหว่างปี 1176
ถึง 1439 ที่สร้างด้วยหิน ทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือว่าเป็ นอาคารโบสถ์ทส่ี ูง
ทีส่ ุดในประเทศฝรังเศส
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิ นเทอลำเก้น เป็ นเมืองที่ตงั ้ อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ
ทะเลสาบเบรีย นซ์ (Brienz
lake) อิส ระให้ ท่ า นได้ ส ัม ผัส บรรยากาศและธรรมชาติแ บบ
สวิตเซอร์แลนด์ในเมือ งเล็ก ๆ พร้อ มช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดัง
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หลากหลายทีผ่ ลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็ น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK
PHILIPPE, LONGINES และอื่น ๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ City Oberland Hotel หรือระดับเดียวกัน
แองเกลเบิ รก์ – ทิ ตลิ ส – ลูเซิ รน์ – สะพำนไม้ชำเปล – รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้ ำผำหิ น
(สวิ สฯ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) นาท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิ ลเบิ รก์ เพื่อนัง่
กระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ ยอดเขำทิ ตลิ ส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาค
กลาง ทีห่ มิ ะคลุมตลอดทัง้ ปี สูงถึง 10,000 ฟิ ต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้หมิ ะจะไม่ละลาย
ตลอดทัง้ ปี * นัง่ กระเช้ายักษ์ทห่ี มุนได้รอบทิศเครื่องแรกของโลกทีช่ ่อื ว่า REVOLVING ROTAIR
จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึง่ เป็ นอาคารใหญ่มที งั ้ หมด 4 ชัน้ และบริเวณชัน้ 4 ซึง่ เป็ นชัน้ บนสุด
จะเป็ นชัน้ ที่ท่านสามารถเดินย่าหิมะออกไปยังลานกว้างซึ่งเป็ นจุดชมวิวบนยอดเขา ท่านสามารถ
เทีย่ วชมส่วนอื่นๆของเยอดเขาได้ไม่ว่าจะเป็ นถ้าน้าแข็ง ร้านขายของทีร่ ะลึกและร้านอาหาร
อิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้จากห้องอาหารบนยอดเขาทิตลิส
ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิ รน์ อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็ น
ดินแดนที่ได้รบั สมญานามว่า หลังคาแห่ งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทือกเขาสูงเสียดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่ าไม้ทแ่ี ทรกตัวอยู่ตาม
เนินเขาและไหล่ เ ขา สลับแซมด้ว ย ดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ ม นาท่านชมและแวะ
ถ่ายรูปกับ สะพำนไม้ชำเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึง่ ข้ามแม่น้ ารอยซ์ เป็ นสะพาน
ไม้ท่เี ก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลย
ทีเดียว สะพานวิห ารนี้เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อ มต่ อไปยังป้ อมแปด
เหลี่ยมกลางน้ า จัวแต่
่ ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายทีป่ ั จจุบนั สะพานไม้น้ีถูกไฟไหม้
เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึน้ ใหม่เกือบหมด นาท่านชมรูปแกะสลักสิ งโตบนหน้ ำผำหิ น เป็ น
อนุ สาวรียท์ ่ตี งั ้ อยู่ใจกลางเมืองที่หวั ของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึง่ มีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์
อยู่ อนุ สาวรียร์ ูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี
ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์
จงรักภักดี ทีเ่ สียชีวติ ในประเทศฝรังเศส
่
ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครัง้ ปฏิวตั ใิ หญ่สมัย
พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Ibis Style Luzern Cityหรือระดับเดียวกัน
มิ ลำน-มหำวิ หำรเมืองมิ ลำน-แกลเลอเรีย วิ ตโตรีโอ เอมำนูเอล

(สวิ สฯ-อิ ตำลี)
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (11)หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงมิ ลำน
(MILAN) เมืองสาคัญทางภาคเหนือของอิตาลี ตัง้ อยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่อเมืองมิลานมาจาก
ภาษาเซลต์คาว่า MID-LAN ซึง่ หมายถึงอยูก่ ลางทีร่ าบ มีช่อื เสียงในด้านแฟชันและศิ
่
ลปะ
รับประทำนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
นาท่านถ่ายรูปบริเ วณ ปิ อำซซ่ ำ เดล ดูโ อโม่ (Piazza Del
Duomo) ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของ มหำวิ ห ำรแห่ งเมืองมิ ลำน หรือ ที่
เรีย กว่ า ดูโ อโม่ (DUOMO) ชื่อ นี้ ไว้ใ ช้เ รีย กมหาวิห ารประจ า
เมือง สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จ 400 กว่าปี หลังจากนัน้
ด้านนอกเป็ นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่อื เรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ
ประดับอยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั ้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่ า
และบริเวณนัน้ ยังเป็ นศูนย์กลางแหล่งชุมนุ มของผู้ค นมาทุกยุคสมัย อิสระให้ท่านได้ถ่ ายรูปตาม
อัธยาศัยและช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม ซึง่ มีจาหน่ ายมากมายในบริเวณ แกลเลอเรีย วิ ตโตรีโอ เอ
มำนูเอล หรือจะเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (13)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับเดียวกัน
เวนิ ส – พระรำชวังดอดจ์ – จัตรุ สั มำร์โค – สะพำนถอนหำยใจ – เวนิ ส เมสเตร้
(อิ ตำลี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)....ท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิ ส เมืองหลวงของ
แคว้นเวเนโต ซึ่งเกาะเวนิสถูกสร้างขึน้ จากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จานวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทีย ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็ นเมืองท่าโบราณ และเป็ นเมืองทีใ่ ช้คลอง
ในการคมนาคมมากทีส่ ุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
นาท่ า นออกเดิน ทางสู่ ท่ ำเรื อ ตรอนเคตโต้ เพื่อ เดิน ทางสู่
เกำะเวนิ ส หรือ เวเนเซี ย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก
เป็ นเมืองทีไ่ ม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน
มีสมญานามว่าเป็ น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเชื่อมถึง
กันกว่า 400 แห่ง ขึน้ ฝั ง่ ทีบ่ ริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนัน้ นาท่านเดินชมความ
งามของเกาะเวนิส ชม สะพำนถอนหำยใจ ทีม่ เี รื่องราวน่ าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษทีเ่ ดินออกจาก
ห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มโี อกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครัง้ สุดท้าย ระหว่างเดินผ่าน
ช่องหน้าต่างทีส่ ะพานนี้ ซึง่ เชื่อมต่อกับ วังดอดจ์ อันเป็ นสถานทีพ่ านักของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอ
ดีต ซึง่ นักโทษชื่อดังทีเ่ คยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือคาสโนว่านันเอง
่
นาท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรสั
ซำนมำร์โค ทีน่ โปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็ นห้องนัง่ เล่นทีส่ วยทีส่ ุดในยุโ รป” จัตุรสั ถูกล้อมรอบด้วย
อาเขตอันงดงาม รวมทัง้ โบสถ์ซานมาร์โค ที่มโี ดมใหญ่ 5 โดมตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนัน้
อิสระให้ท่านได้มเี วลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ ห์แห่งนครเวนิส , ชม
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โบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซือ้ สินค้าของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่ ,หน้ากากเวนิส
หรือนัง่ จิบกาแฟในร้าน Cafe Florian ที่เปิ ดให้บริการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1720 หลังจากนัน้ นาท่าน
อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (16)
สมควรแก่เวลานาท่านล่องเรือกลับขึน้ สู่ฝัง่ เมสเตร
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Bedbank Venice Mestre หรือระดับเดียวกัน
McArthur Glen Outlet – สนำมบิ น – ดูไบ
(อิ ตำลี – ยูเออี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ Noventa Di Piave
Designer Outlet ให้ท่านได้เ ลือ กเดินซื้อ สิน ค้าตามใจชอบ สมควรแก่ เ วลานาท่ านเดินทางสู่
สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 136
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
(ยูเออี – ไทย)
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 376 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************************************************************
หมายเหตุ : ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงตาม
ความเหมาะสมทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
มีนำคม – พฤษภำคม 2562
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ2-11ปี
เด็กอำยุ 2-11 ปี
พัก
พักร่วมกับผู้ใหญ่2 พักร่วมกับผู้ใหญ่ เดี่ยว
ท่ำนมีเตียง
2 ท่ำนไม่มีเตียง
28 มีนำคม – 5 เมษำยน
57,900
57,900
55,900
10,000
10-18 เมษำยน
65,900
65,900
63,900
10,000
27 เมษำยน – 5 พฤษภำคม
59,900
59,900
57,900
10,000
16-24 พฤษภำคม
59,900
59,900
57,900
10,000
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
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ค่าทีพ่ กั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ ์ในการย้ายเมืองเข้าพักในกรณีทไ่ี ม่
สามารถเข้าพักทีเ่ มืองนัน้ ๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ ว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
2. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้ องพัก พนักงานยก
กระเป๋ า
4. ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท (สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
5. ค่าทิปคนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร)
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
เงื่อนไขกำรจอง
1. สาหรับการจอง กรุณำชำระเงิ นมัดจำท่ ำนละ 20,000 บำท พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน
2 วัน)
2. ชาระยอดส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยูต่ ่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง
ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1. สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
6. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
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กรณีวซี ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทั จะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่าวี
ซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า ค่ามัดจาตั ๋วเครือ่ งบินหรือค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เป็ นต้น

หมำยเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่ำน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริการคิดคานวนจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศ
ภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั เดินทาง
5. ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
หรือบางส่วน
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่สี ูญ หาย สูญ เสียหรือ ได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่ า งท่ อ งเที่ยวนี้ ห ากท่ านไม่ใ ช้บริก ารใดๆ ไม่ว่ า จะบางส่ ว นหรือ ทัง้ หมด ถือ ว่ าท่ า นสละสิท ธิ ์ ไม่
สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการทีท่ ่านชาระกับทางบริษทั เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ได้ชาระให้กบั บริษทั ตัวแทน
แต่ ล ะแห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเ หตุอ ันใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่อ งเที่ยวพร้อมคณะตาม
รายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
11. ท่านที่จะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษั ทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยัน
การเดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นัน้ ยกเลิก บริษัทไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้
12. สาหรับทีน่ งั ่ LONG LEG หรือทีน่ งบริ
ั ่ เวณทางออกฉุ กเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีส่ ายการ
บินกาหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้อย่าง
รวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอานาจในการให้ทน่ี งั ่ LONG LEG ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
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13. โรงแรมทีพ่ กั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็ นภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศเย็น และห้องพัก 3
ท่าน(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละ
โรงแรม
เอกสารในการขอยื่ นวี ซ่าประเทศเชงเก้ นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันท าการ ผู้เดิ นทางต้ อ งมาสแกน
ลายนิ้ วมื อ ณ สถานทู ต ตามวัน และเวลาที่ นั ด หมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ น วี ซ่ า อาจจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้ าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า
1. แบบค าร้อ งขอวีซ่า เชงเก้น พร้อ มกรอกข้อ มูล ครบถ้ว น ถู ก ต้อ ง ด้ว ย
ภาษาอังกฤษ และลงลายเซ็นต์ของผูส้ มัคร
2. รุปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พืน้ หลังขาว จานวน 2 รูป
3. หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง
พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง จานวน 2 ชุด
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. ตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ / ใบยืนยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกันภัยการเดินทาง
7. ใบรับรองการทางานหรือหลักฐานการจ้างงานฉบับภำษำอังกฤษทีอ่ อกโดยต้นสังกัดทีท่ ่านทางานอยู่ โดยมี
อายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีอ่ อก
8. กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั หรือหนังสือรับรองบริษทั ฉบับภำษำอังกฤษเท่ ำนัน้
โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีอ่ อก
9. สาหรับท่านที่เกษียณอายุหรือไม่ได้ประกอบธุรกิจใดๆ ไม่จาเป็ นต้องเตรียมเอกสารในข้อนี้ หลักฐานทาง
การเงิน (สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านัน้ และควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่น้อยกว่า 6
หลัก) หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภำษำอังกฤษ) ทีม่ อี ายุไม่เกิน 15 วัน
นับจากวันที่มายื่นคาร้อ งขอวีซ่า และ บันทึกรายการเคลื่อ นไหวทางบัญ ชี(BANK STATEMENTฉบับ
ภำษำอังกฤษ)ย้อนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดตล่าสุดไม่เกิน 7วัน นับจากก่อนวันทีม่ ายืน่ คาร้องขอวีซ่า
กรณีผสู้ มัครขอวีซ่ามีผรู้ บั รองสถานะทางการเงินให้ (SPONSOR)
 หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภำษำอังกฤษ) ที่มอี ายุไม่เกิน 15 วันนับ
จากวันทีม่ ายืน่ คาร้องขอวีซ่าของผูท้ ร่ี บั รองให้และระบุช่อื ของผูท้ ร่ี บั การรับรอง
 บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภำษำอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดือน โดย
รายการอัพเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันทีม่ ายืน่ คาร้องขอวีซ่า
 หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ มัครและผูท้ ่อี อกค่าใช้จ่ายให้ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ สาเนา
สูตบิ ตั ร หรือ สาเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ
กรณีเด็กทีไ่ ม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่
1. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ต้องระบุว่าเด็กเดินทางไปกับใครด้วย (ใช้ตวั จริง)
2. หนังสือแสดงอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว (ใช้สาเนา)
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3.

ต้องนาเอกสารเอกสารในข้อ 1 และ 2 ไปให้ทางกรมการกงสุลประทับตราครุฑ ทีฝ่ ั ง่ ซ้ายบน ถึงจะใช้ย่นื วีซ่า
อิตาลีได้หากไม่มตี ราประทับศูนย์ทร่ี บั ยื่นวีซ่า จะไม่รบั ยืน่ และยืนยันยืน่ ไม่ได้
หมายเหตุ
1. ผูท้ ส่ี ามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้ได้ต้องเป็ น บิดา มารดา กันทางสายเลือดเท่านัน้ ผูท้ เ่ี ป็ นญาติ ลุง ป้ า น้า อา
จะไม่สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้กนั ได้
1. สาหรับเอกสารที่ต้องแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนย์รบั ยื่นวีซ่าอิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษทั ที่ได้รบั
รองเท่านัน้ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน เป็ นต้น หากต้องการให้บริษทั ช่วยดาเนินการให้มคี ่าใช้จ่ายใบละ 500
บาท
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน้ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่ านต้ องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม (สำคัญมำก)
*** ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้
ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง คาถามเป็ นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย แต่กรุณาตอบคาถามเป็ น
ภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านัน้ ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทางภาษาไทย]……………………………………………………………................................
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………….…………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………..
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………….………………………………………………………………...
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด………………………สถานทีเ่ กิด(จังหวัด/ประเทศ)………………….……………………
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ………………………………………
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้ ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์(มือถือ)…………………………..……..…………E-mail…………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ อี านาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์………………………………………………………………….......................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................
ทีอ่ ยูท่ ท่ี างานหรือสถานศึกษา..............................................................................................................................
.............................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ......................................................................................................................................................
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โทรศัพท์ทท่ี างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อ่นื .....................................จานวน................ ..................
แหล่งทีม่ า......................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม้าย
หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา.............................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา............................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส..........................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส...................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส................................................สัญชาติของคูส่ มรส..........................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทผ่ี ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงั ้ แต่วนั ที.่ .............................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)..............................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)......................................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู้ ่นื ออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล.............................................................
ทีอ่ ยู…
่ ………………………….…………………………………
*******************************************************************************
หมำยเหตุ : กำรอนุมตั ิ วีซ่ำเป็ นดุลพิ นิจของทำงสถำนทูต ทำงบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
ทัง้ สิ้ นทัง้ นี้ บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลำงและคอยบริ กำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผเ้ ู ดิ นทำงเท่ ำนัน้

