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มหานครปารีส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอั นดับ 1 ใน 10 ของโลก
ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีส
ยอดเขาทิตลิส แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปี
La Vallee Village Outlet ที่ช้อปปิ้ งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังกว่า 70ร้าน
หอเอนปิ ซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิ ซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สดุ ในโลก

กำหนดกำรเดิ นทำง

กุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2562
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กรุงเทพฯ – ดูไบ
(ไทย)
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุว รรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่เ มือ งดูไ บ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเ รตส์ โดยสายการบินเอมิเ รตส์ เที่ยวบิน ที่
EK373 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – ปำรีส – หอไอเฟล – ประตูชยั – พีระมิ ดแก้ว – ร้ำนค้ำปลอดภำษี – ล่องเรือบำโตมูซ
(ยูเออี – ฝรังเศส)
่
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ เมืองปำรีส ประเทศฝรังเศส
่
โดยสำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK71 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดิน ทางถึง เมื อ งปำรี ส ประเทศฝรังเศส
่
หลัง ผ่ า นพิธ ี
ตรวจคนเข้าเมือ งและรับสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู่
มหำนครปำรีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส
่
เมืองทีม่ มี นต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปั จจุบนั กรุงปารีส
เป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัย
แห่งหนึ่งของโลก ทีท่ รงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และ
ศิลปะ ทาให้กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในเมืองทีส่ าคัญทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก นาถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับ หอ
ไอเฟล สัญลักษณ์ทโ่ี ดดเด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึง่ สร้างขึน้ ในปี
ค.ศ.1889 นาท่านถ่ายรูปประตูชยั ชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูตคิ ชัน้ นาระดับโลกทีต่ งั ้ เรียงรายอยู่
บนถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดาเนิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านถ่ายรูปด้านหน้า พีระมิ ดแก้วของพิ พิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทางศิลปะที่มชี ่อื เสียง
ทีส่ ุด เก่าแก่ทส่ี ุดและใหญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั
เป็ นสถานทีท่ จ่ี ดั แสดงและเก็บรักษาผลงาน ทางศิลปะทีท่ รงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก อิสระ
ท่านเลือกซือ้ สินค้าแฟชันราคาถู
่
กใน ร้ำนค้ำปลอดภำษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่องสาอาง
น้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋ า นาท่านล่องเรือบำโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไป
ตามแม่น้ าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของ
อาคารต่าง ๆ ตลอดสองฝากฝั ง่ แม่น้า เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ทน่ี ่าประทับใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Mercure Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน
La Vallee Village Outlet – เมืองดิ ฌง

(ฝรังเศส)
่
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3).....นาท่านเดินทางสู่ La Vallee Village
Outlet แหล่งช้อปปิ้ งทีร่ วมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้
อปปิ้ ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชัน้ นาต่างๆ มากมาย เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP,
POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO,
VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE &
GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ
(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองดิ ฌง ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามที่เต็มไปด้วยขุนเขาทะเลสาบ
และดอกไม้ป่า ทีส่ วยสดงดงาม ทีจ่ ะทาให้ท่านตื่นตาตื่นใจตลอดการเดินทางจนทาให้ท่านหลับตา
ไม่ลง เป็ นแห่งเมืองชุมทางรถไฟ และศูนย์กลางการคมนาคมที่สาคัญแห่งหนึ่งของฝรังเศส
่
และ
เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงเรือ่ งไวน์เป็ นอย่างมาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Novotel Dijon หรือระดับเดียวกัน
ดิ ฌง – ลูเซิ รน์ – สะพำนไม้ชำเพล – รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้ ำผำหิ น (ฝรังเศส
่
– สวิ ส)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)....นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิ รน์ อดีตหัว
เมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รบั สมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The
roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่
น้อยสลับกับป่ าไม้ทแ่ี ทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วย ดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้า
อันเขียวชอุ่ม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
จากนัน้ นาท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพำนไม้ชำเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่ง
ข้า มแม่ น้ า รอยซ์ เป็ น สะพานไม้ท่ีเ ก่ า แก่ ที่สุ ด ในโลก มีอ ายุห ลายร้อ ยปี เป็ น สัญ ลัก ษณ์ แ ละ
ประวัตศิ าสตร์ของเมืองลูเซิรน์ เลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบ
โบราณ เชื่อมต่อไปยังป้ อมแปดเหลี่ยมกลางน้ า จัวแต่
่ ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราว
ประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่ าแก่ อายุกว่า 400 ปี แต่ น่า
เสียดายทีป่ ั จจุบนั สะพานไม้น้ถี ูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึน้ ใหม่เกือบหมด นาท่าน
ชมรูปแกะสลักสิ งโตบนหน้ ำผำหิ น เป็ นอนุสาวรียท์ ต่ี งั ้ อยูใ่ จกลางเมืองทีห่ วั ของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึง่
มีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุ สาวรียร์ ูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย
ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่
ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ทีเ่ สียชีวติ ในประเทศฝรังเศส
่
ระหว่างการ
ต่อสูป้ ้ องกันพระราชวังในครัง้ ปฏิวตั ใิ หญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Ibis Styles Luzern City หรือระดับเดียวกัน
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แองเกิ ลเบิ รก์ – ยอดเขำทิ ตลิ ส – มิ ลำน
(สวิ ส – อิ ตำลี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)...นาท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิ ลเบิ รก์ เพื่อ
นัง่ กระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ ยอดเขำทิ ตลิ ส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์
ภาคกลาง ทีห่ มิ ะคลุมตลอดทัง้ ปี สูงถึง 10,000 ฟิ ต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้หมิ ะจะไม่
ละลายตลอดทัง้ ปี * นัง่ กระเช้ายักษ์ท่หี มุนได้รอบทิศ เครื่องแรกของโลกที่ช่อื ว่า REVOLVING
ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึง่ เป็ นอาคารใหญ่มที งั ้ หมด 4 ชัน้ และบริเวณชัน้ 4 ซึ่ง
เป็ นชัน้ บนสุด จะเป็ นชัน้ ทีท่ ่านสามารถเดินย่าหิมะออกไปยังลานกว้างซึง่ เป็ นจุดชมวิวบนยอดเขา
ท่านสามารถเที่ยวชมส่วนอื่นๆของเยอดเขาได้ไม่ว่าจะเป็ นถ้าน้ าแข็ง ร้านขายของที่ระลึ กและ
ร้านอาหาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุง มิ ลำน (MILAN) เมือ ง
สาคัญทางภาคเหนือของอิตาลี ตัง้ อยู่บริเวณทีร่ าบลอมบาร์
ดี ชื่อ เมือ งมิล านมาจากภาษาเซลต์ค าว่ า MID-LAN ซึ่ง
หมายถึงอยูก่ ลางทีร่ าบ มีช่อื เสียงในด้านแฟชันและศิ
่
ลปะนา
ท่านถ่ ายรูปบริเ วณ ปิ อำซซ่ ำ เดล ดูโ อโม่ (Piazza Del
Duomo) ซึง่ เป็ นที่ตงั ้ ของ มหำวิ หำรแห่ งเมืองมิ ลำน หรือทีเ่ รียกว่า ดูโอโม่ (DUOMO) ชื่อนี้ไว้
ใช้เรียกมหาวิหารประจาเมือง สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จ 400 กว่าปี หลังจากนัน้ ด้านนอก
เป็ นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่อื เรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรปู สลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับ
อยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั ้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่ า และ
บริเวณนัน้ ยังเป็ นศูนย์กลางแหล่งชุมนุ มของผูค้ นมาทุกยุคสมัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับเดียวกัน
มิ ลำน – ปิ ซ่ำ – หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่ำ – พรำโต้
(อิ ตำลี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(11)...จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ ำ (Pisa)
เมืองแห่งศิลปะทีส่ าคัญของอิตาลี เป็ นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของ
เมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงและเป็ น
ทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ วทัวโลก
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(12)
นาท่านเข้าสู่บริ เวณ จัตุรสั ดูโอโมแห่ งปิ ซ่ ำ หรือ จัตุรสั กัม
โป เดย์ มีรำโกลี (Compo Dei Miracoli) ทีป่ ระกอบด้วยกลุ่ม
อาคารสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริม่ จากหอพิธเี จิม
น้ามนต์ (Baptistry of St. John) ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ทีง่ ดงามและ
หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่าอันเลื่องชื่อ นาท่านถ่ายภาพคู่กบั หอเอนปิ ซ่ ำ (Leaning Tower of Pisa)
สัญลักษณ์แห่งเมืองปิ ซ่า 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริม่ สร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลา

EUR EK009(EK)FEB-MAY

ค่า

วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่แปด
เช้า

5

สร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมือ่ สร้างไปได้ถงึ ชัน้ 3 ก็เกิดการ
ยุบตัวของฐานขึน้ มา และต่อมาก็มกี ารสร้างหอต่อเติมขึน้ อีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทัง้ หมด
ถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิ ซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็ น
สถานทีท่ ดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกทีว่ ่า สิง่ ของสองชิ้ น น้ าหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิง่ ของ
ทัง้ สองชิน้ จากทีส่ ูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพืน้ พร้อมกัน จากนัน้ ให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้า
ทีร่ ะลึกราคาถูก ทีม่ รี า้ นค้าเรียงรายอยูม่ ากมาย จากนัน้ นาท่านสู่ เมืองพรำโต้ เมืองสาคัญอีกเมือง
หนึ่งในแคว้นทัสคานีตงั ้ อยู่บนระดับความสูง 768 เมตรจากระดับน้ าทะเลและเป็ นเมืองใหญ่เป็ น
อันดับ 2 ใน แคว้นทัสคานี และใหญ่เป็ นอันดับ 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเร้นซ์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (13)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Charme Hotel หรือระดับเดียวกัน
LECCIO THE MALL OUTLET – กรุงโรม
(อิ ตำลี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(14)...เดินทางสู่ LECCIO THE MALL OUTLET
ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าแบรนเนมชัน้ นาต่างๆอย่างมากมายของอิตาลีในราคาย่อมเยา อาทิเช่น
ARMANI, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, PRADA, DIOR, GUCCI เป็ นต้น
(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง)
ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียง
ของประเทศอิต าลี นัก ท่ อ งเที่ย วจากทุ ก มุ ม โลกต่ า งเดิน ทางไปกรุ ง โรมเพื่อ ชื่น ชมกับ ศิล ปะ
สถาปั ตยกรรม และประวัตศิ าสตร์แห่งความยิง่ ใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตัง้ อยู่บนเนินเขาทัง้
7 ริมฝั ง่ แม่น้าไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็ นเมืองทีม่ บี ทบาทมากทีส่ ุดของอารยธรรม
ตะวันตกและในอดีตได้เป็ นอาณาจักรทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (15)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Warmt Hotel หรือระดับเดียวกัน
วำติ กนั – มหำวิ หำรเซนต์ปีเตอร์ – น้ำพุเทรวี่ – โคลอสเซี่ยม – สนำมบิ น – ดูไบ
(อิ ตำลี-ยูเออี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (16)...หลังจาก
นัน้ นาท่านเดินทางสู่ นครรัฐวำติ กนั (Vatican) ประเทศที่เล็ก
ที่สุดในโลกตัง้ อยู่ใ จกลางกรุงโรม เป็ นประเทศเดียวในโลกที่ม ี
กาแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทงั ้ หมด ยกเว้นด้านหน้ าทางเข้า
และเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมี
พระสันตะปาปา มีอานาจปกครองสูงสุด นาท่านชมมหาวิหารทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก มหำวิ หำรเซนต์
ปี เตอร์ (St.Peter’s Basilica) จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปด้านหน้ าของ สนำมกีฬำโคลอสเซี่ ยม
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(Colosseum) 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ในอดีตนัน้ เป็ นสนามประลองการต่อสู้ท่ี
ยิง่ ใหญ่ของชาวโรมันทีส่ ามารถจุผชู้ มได้ถงึ 50,000 คน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (17)
นาชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษ ฐานบริเวณ น้ ำพุเทรวี่ (Trevi
Fountain) สัญ ลักษณ์ ของกรุงโรมที่โด่งดัง แล้ว เชิญ อิสระตามอัธ ยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้า
แฟชันและของที
่
ร่ ะลึกในบริเวณย่านบันไดสเปน (The Spanish Step) ซึง่ เป็ นแหล่งแฟชันชั
่ น้ นา
สุดหรูและยังเป็ นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลีย่ น สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 096
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่เก้ำ
05.30 น.
09.30 น.

ดูไบ – กรุงเทพฯ
(ยูเออี –ไทย)
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372(บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
18.40 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*******************************************************************************
หมายเหตุ : ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงตาม
ความเหมาะสมทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

14-22 กุมภำพันธ์
20-28 มีนำคม
9-17, 11-19 เมษำยน
26 เมษำยน – 4 พฤษภำคม
15-23 พฤษภำคม

กุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2562
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ2-11ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่2
ท่ำนมีเตียง
51,900
51,900
51,900
51,900
59,900
59,900
51,900
51,900
53,900
53,900

เด็กอำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่ำนไม่มีเตียง
49,900
49,900
57,900
49,900
51,900

พัก
เดี่ยว
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
2. ค่าทีพ่ กั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ ์ในการย้ายเมืองเข้าพักในกรณีทไ่ี ม่
3. สามารถเข้าพักทีเ่ มืองนัน้ ๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
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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 และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยก
กระเป๋ า
4. ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
5. ค่าทิปคนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร x 7 วัน = 14 ยูโร)
6. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ (2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร)
7. 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
7. กรณีวซี ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทั จะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่าวี
ซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า ค่ามัดจาตั ๋วเครือ่ งบินหรือค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เป็ นต้น
หมำยเหตุ
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เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่ำน ขึน้ ไป
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 ปฏิเ สธการเข้าเมือง 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 กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน 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
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
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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)
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
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** 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 ......................................................................................................................................................
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
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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

