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France Switzerland Italy 9 D 6 N 
ปารีส – แรงส ์– กอลมาร ์– สตราสบูรก์ – ชาฟฟ์เฮาเซ่น – ลูเซิรน์ 

แองเกิลเบิรก์ – ทิตลิส – โคโม ่- ลูกาโน่ – มิลาน 
 

 
 

พเิศษ !! ล่องเรอืแม่น ้ำแซน และ นัง่กระเชำ้ขึน้ขึน้ยอดเขำทติลสิ 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ  
17.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) พบเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวก 
20.35 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK373 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
 
วนัท่ีสอง ดไูบ – ปารีส – ถ่ายภาพหอไอเฟล – ล่องเรือแม่น ้าแซน 
00.50 น.      แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ 
03.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK71 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ือง) 
08.00 น.   เดินทางถึง ปารีส ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง กอ่นจะออกเดินทางไปยงัตวัเมืองปารีส เมืองแห่งแสงสีและความ

ศิวิไลซ ์เพ่ือชมเมืองส าคญัและศูนยก์ลางยุโรปตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 
17 จนถึงปัจจุบนั แน่นอนวา่มาถึงปารีสแลว้ก็ตอ้งไม่พลาดท่ีจะไป
แวะถา่ยรูปกบัหน่ึงในแลนดม์าร์กของปารีส ประตูชยัอารค์เดอทรี
ยงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์สถานแห่งชยัชนะขนาดใหญ่
แห่งน้ีต ัง้อยู่ใจกลาง จตุัรสัชารล์ เดอ โกล (Place Charles de 
Gaulle) จุดเร่ิมตน้ของถนน 12 สายส าคญัของปารีส  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 พาทา่นชมและถา่ยรูปกบัสญัลกัษณ์คูบ่า้นคูเ่มือง หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง 324 เมตรแห่งน้ีเคยได ้

ช่ือวา่เป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีสูงท่ีสุดในโลกมาแลว้ในชว่งปี 1889 และท่ีไมไ่กลจากหอไอเฟลนั้นคือ ถนนสายดงั ถนน
ชองเซลิเซ (Champs-Elysees) ถนนท่ีนักชอ้ปป้ิงทุกคนตอ้งรูจ้กัดี เพราะตลอดความยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรียงราย
ไปดว้ยรา้นคา้มากมาย เต็มไปดว้ยแบรนดช์ ัน้น าใหไ้ดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเต็มท่ี เพราะหน่ึงในจุดเดน่ของปารีสก็ตอ้ง
บอกว่าเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงช ัน้น า น าทุกทา่น ล่องเรือแม่น ้าแซน 
แมน่ ้าสายหลกัท่ีไหลผา่นปารีส นั่งเรือชมความสวยงามของปารีส 
โดยเรือจะน าเราชมอาคารสวยสถาปัตยกรรมยุโรป มองเห็น
อาคารรัฐสภา ลอดใตส้ะพานใหญ ่ไดช้มหอไอเฟลในอีกมุม สมัผสั
วิถีชีวิตของชาวปารีสไดช้ดัเจนตลอดริมแมน่ ้า  

 เย็น รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก  ณ  Forest Hill La Villette หรือระดับ

เดียวกนั 
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วนัท่ีสาม ปารีส – พิพิธภณัฑลู์ฟวร ์– Benlux Duty Free – Galeries Lafayette 
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเท่ียวชมในตวัเมืองปารีส ถา่ยรูปดา้นหน้า พิพิธภณัฑลู์ฟวร ์(Louvre Museum) พิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีมี
ขนาดใหญท่ี่สุดในฝรั่งเศส โดดเดน่ดว้ยโดมกระจกท่ีเป็นท ัง้ทางเขา้และไฮไลทข์องพิพิธภณัฑ ์ภายในนั้นมีผลงาน
ศิลปะรวบรวมเอาไวม้ากกวา่ 380,000 ช้ิน น าทุกทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้ Duty Free ท่ีรา้น เบนลักซ ์(Benlux) 
รา้นคา้ท่ีมากมายดว้ยสินคา้ช ัน้น าจากแบรนดด์งั ในราคาปลอดภาษี ไมว่า่จะเป็นน ้าหอม เคร่ืองส าอาง นาฬิกา 
เคร่ืองประดบั และอ่ืนๆ อีกมากมาย ไมว่า่จะเป็น Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนด์
ใหเ้ลือกซ้ือ แลว้แวะไปเย่ียมชมมหาวิหารส าคญัของกรุงปารีส มหาวิหารนอรธ์เทอดาม (Notre Dame 
Cathedral) เป็นวิหารในศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เป็นโบสถส์ไตลโ์กธิคท่ีสวยงามและอลงัการ มหา
วิหารแหง่น้ีสรา้งขึ้นครั้งแรกตัง้แต ่1163 กอ่นจะเสร็จส้ินในปี 1345 ภายนอกโดดเดน่ดว้ยหอคอยคูสู่ง 69 เมตร 
สว่นภายในก็สวยไมแ่พก้นัดว้ยกระจกสีท่ีท าออกมาไดอ้ยา่งประณีตงดงาม   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
อิสระชอ้ปป้ิงท่ี หา้งสรรพสินคา้ Galeries Lafayette หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ ่ท ัง้ 9 ชัน้นั้นแน่นขนัดไปดว้ย
สินคา้แบรนดต์า่งๆ แถมยงัสามารถท า Tax Refund ไดท่ี้หา้งน้ีไดเ้ลยดว้ย สะดวกมาก 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Forest Hill La Villette หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  ปารีส – แรงส ์– กอลมาร ์
เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางจากปารีส มุง่หนา้สู่ แรงส ์(Reims) เมืองในแควน้กร็องแต็สต ์(Grand Est) เมืองแรงสน์ั้นถือเป็น
เมืองใหญม่าตัง้แตส่มยักอ่น เป็นหัวเมืองหลกัในสมยัจกัรวรรดิโรมนั จนเม่ือเขา้สู่ยุคของราชวงศฝ์รั่งเศส เมือง
แรงสก็์ยงัคงความส าคญัไมเ่ปล่ียนแปลง สงัเกตเห็นไดช้ดัจากอาคารสวยตา่งๆ ท่ีเรียงรายอยูใ่นตวัเมือง แถมดว้ย
โบสถวิ์หารและคฤหาสน์ขนาดใหญ่ท่ีกระจายอยูร่อบเมืองรอใหค้น้หา แวะเย่ียมชมและถ่ายรูปกบั มหาวิหาร
แรงส ์(Reims Cathedral) หรือในช่ืออยา่งเป็นทางการวา่ มหาวิหารน็อทร์-ดาม เดอ แรงส ์(Cathedral Notre-
Dame de Reims) มหาวิหารเกา่แกท่ี่ยืนหยดัมากว่า 740 ปี ท่ีสรา้งแทนท่ีวิหารหลวงแห่งเกา่ท่ีถูกท าลายลงไป
เพราะไฟไหม ้มหาวิหารแรงส์ไดก้ลายเป็นวิหารท่ีมีความส าคญัอยา่งมากตอ่ฝรั่งเศส เพราะพิธีราชาภิเษกของ
กษัตริยแ์หง่ฝรั่งเศสและพิธีอภิเษกสมรสก็ไดจ้ดัขึ้นท่ีมหาวิหารแรงสน้ี์เอง ท่ีดา้นหนา้วิหารมีท ัง้รูปปั้นนูนสูงบรรจง
เรียงรอ้ยเป็นเร่ืองราวบอกเลา่ถึงประวติัศาสตร์ของฝรั่งเศสและในทางศาสนา เขา้มาดา้นในก็สวยไมแ่พก้นัดว้ยการ
ประดบัตกแตง่ดว้ยกระจกสีขนาดใหญแ่ละรูปปั้นน่าท่ึงมากมาย แน่นอนวา่ความสวยและความส าคญัท าใหม้หา
วิหารแหง่น้ีไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกไ้ปเรียบรอ้ยตัง้แตเ่ม่ือปี 1991 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางสู่ กอลมาร ์(Colmar) เมืองหลวงแควน้อาลซสัทางฝั่งตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ไดช่ื้อวา่เป็น 

เมืองหลวงแหง่ไวน์อาลซาเชียน นอกจากน้ียงัสวยงามและขึ้นช่ือในการเป็นเมืองเกา่ท่ีไดร้ับการอนุรักษเ์อาไวอ้ยา่ง
ดี มากมายดว้ยสถาปตัยกรรม แลนดม์าร์ก และพิพิธภณัฑม์ากมายใหเ้ย่ียมชม  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Mercure Colmar Centre Unterlinden หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหา้  กอลมาร ์– สตราสบูรก์ – ชาฟฟ์เฮาเซ่น – น ้าตกไรน ์– ลูเซิรน์ 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  เท่ียวชมเมือง กอลมาร ์เมืองท่ีไดช่ื้อวา่ ลิตเต้ิลเวนิส ดว้ยเพราะสายน ้ามากมายท่ีตดัผา่นตวัเมือง และอาคารตา่งๆ 

ท่ีสรา้งเลียบริมคลอง ท าใหไ้ดค้วามรูสึ้กคลา้ยคลึงกบัท่ีเวนิสนั่นเอง แมจ้ะเป็นเมืองท่ีมีขนาดไมใ่หญ ่แตน่่าดึงดูด
ดว้ยความเงียบสงบ และความสวยของอาคารบา้นเรือนตา่งๆ ท่ีมีเอกลักษณ์โดดเดน่ในแบบของตวัเองท่ีเป็นแบบ
ผสมผสานระหวา่งสไตลเ์ยอรมนัและฝรั่งเศส แวะชม โบสถเ์ซนตม์ารติ์น (St. Martin’s Church) โบสถห์ลกั
ของเมืองกอลมาร์มาตัง้แต่ชว่งศตวรรษท่ี 14 สวยและงดงามดว้ยศิลปะการออกแบบสไตลโ์กธิค โดดดเดน่ดว้ย
หอคอยท่ีสูงตระหงา่นถึง 71 เมตร เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์กท่ีพลาดไมไ่ดข้องเมืองกอลมาร์เลย เดินทางไปเย่ียมชม
เมือง สตราสบูรก์ (Strasbourg) หน่ึงในเมืองทา่ริมแม่น ้ าท่ีส าคญัของฝรั่ งเศส และยงัเป็นศูนย์กลางดา้น
อุตสาหกรรมและการคา้ขายดว้ย แวะเท่ียวชมบริเวณ จตุัรสัเกลแบร ์(Place Kleber) จตุัรัสใหญก่ลางเมืองท่ี
ต ัง้อยูใ่นยา่นเมืองเกา่ท่ีไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเรียบรอ้ยแลว้ ในบริเวณจตุัรัสน้ีนอกจากจะสวยดว้ย
อาคารตา่งๆ ท่ีรายลอ้มแลว้ ยงัมากมายดว้ยรา้นคา้และซ็อปมากมาย ท าใหเ้ป็นยา่นการคา้ยอดนิยมแหง่หน่ึง   

กลางวนั รบัประทานอาการกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 มุง่หนา้สู่ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีเมือง ชาฟฟ์เฮาเซ่น (Schaffhausen) หวัเมืองหลกัทางตอนเหนือของ

สวิตเซอร์แลนด ์ตวัเมืองชาฟฟ์เฮาเซ่นส่วนใหญย่งัคงอนุรักษ์อาคารบา้นเรือนตา่งๆ ตัง้แตส่มยัยุคเรเนสซองส์
เอาไว ้จุดหมายหลกัท่ีเมืองน้ีของเราก็เพ่ือชมน ้าตกท่ีใหญท่ี่สุดในทวีปยุโรป น ้าตกไรน์ (Rhine Falls) แมจ้ะสูง
เพียง 23 เมตร แต่ความกวา้งนั้นมากถึง 150 เมตรเลยทีเดียว ดว้ย
ความใหญข่องน ้าตกท าใหมี้ละอองน ้าฟุ้งกระจายอยู่โดยท ัว่ แต่ความ
งามของน ้ าตกแห่ง น้ี มาก่ี ครั้ งก็ ไม่เ บ่ือ เลย เดินทางสู่  ลู เซิ ร ์น 
(Lucerne)  
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Grand Europe หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีหก           ลูเซิรน์ – แองเกิลเบิรก์ – ทิตลิส – โคโม่ 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เท่ียวชมเมืองลูเซิร์น และจุดหน่ึงท่ีน่าชมมากในยา่นน้ีก็คือ สะพานไม้
ชาเปล  (Chapel bridge) สะพานท่ีดูไม่เหมือนสะพานและมีอายุ
เกา่แกม่ากกวา่ 600 ปี ท่ีวา่ไมเ่หมือนสะพานก็เพราะแวบแรกอาจดู
คลา้ยอาคารกลางน ้า แตจ่ริงๆ แลว้สรา้งขึ้นเพ่ือใชข้า้มไปมาระหวา่ง
สอ งฝั่ งแม่ น ้ า รอยซ์  (Reuss River) อ นุ ส าว รีย์ สิ ง โต   (Lion 
Monument) สญัลกัษณ์ส าคญัอีกช้ินของลูเซิร์นถูกสรา้งขึ้นเพ่ือเป็น
ท่ีระลึกและเป็นเกียรติแกเ่หล่าทหารหาญชาวสวิสซ่ึงส่วนใหญเ่ป็นชาวลูเซิร์นมากกว่า 700 คนท่ีออกรบและ
เสียชีวิตในฝรั่งเศสเม่ือครั้งเกิดสงครามปฏิวติัยุคพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 ซ่ึงเป็นการเจาะเน้ือหินและแกะสลกัขึ้นรูปเป็น
ประติมากรรมสิงโตตวัใหญส่วยงามมากแมจ้ะมีใบหนา้โศกเศรา้ดงัท่ีวา่ก็ตาม 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 มุง่หนา้สูเ่มือง แองเกิลเบิรก์ (Engleberg) เมืองรีสอร์ทบรรยากาศแสนดีทา่มกลางหุบเขาสูงสวยๆ ท่ีรายลอ้ม ท่ี

เมืองแองเกิลเบิร์กน้ีเองท่ีเป็นจุดขึ้ นเคเบ้ิลคาร์ท่ีจะพาเราขึ้ นไปยงัภูเขาดา้นบน เพ่ือชมวิวของ ทิตลิส (Titlis) 
เทือกเขาสูงถึง 3,238 เมตร เป็นหน่ึงในยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด ์นอกจากความสูงแลว้ ทศันียภาพ
สวยๆ ของวิวโดยรอบก็น่าประทบัใจมาก จากทิตลิสนั่งกระเชา้กลบัลงมาท่ีเมืองแองเกิลเบิร์ก  

 นั่งรถโคช้ขา้มไปยงั ประเทศอิตาลี โดยมีเป้าหมายท่ี โคโม่ (Como) เมืองท่ีเพียบพรอ้มดว้ยทศันียภาพอนังดงาม 
ท ัง้เทือกเขาแอลป์สูง และทะเลสาบโคโม ่ท าใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวยอดฮิต ยงัไมน่ับผลงานศิลปะช ัน้เลิศมากมายทัว่
เมือง โบสถเ์กา่แก ่โรงละคร และพิพิธภณัฑอี์กมากมาย  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Just Hotel Lomazzo Fiera หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีเจ็ด โคโม่ – FoxTown Factory Store – มิลาน 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เท่ียวชมเมือง โคโม่ ชมวิวสวยๆ ริมทะเลสาบโคโม ่ทะเลสาบมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัท่ี 3 ของอิตาลี ดว้ยพ้ืนท่ีกวา้ง

ถึง 146 ตารางกิโลเมตร และดว้ยความลึกสูงสุดถึง 400 เมตร ท าใหเ้ป็นหน่ึงเป็นทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดของทวีป
ยุโรปเลยทีเดียว เดินทางสู่เมือง เมนดริซิโอ (Mendrisio) ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ท่ีเมืองน้ีมีเอาทเ์ล็ตช่ือดงั
ระดบัโลกอยูแ่หง่หน่ึงท่ีไดร้ับยกใหเ้ป็น 1 ใน 10 เอาทเ์ล็ตท่ีดีท่ีสุดในโลก อิสระชอ้ปป้ิงท่ี "ฟ็อกซท์าวน ์แฟคทอ
ร่ี สโตรส์" (FoxTown Factory Stores) เอาทเ์ล็ตในร่มขนาดใหญใ่กลช้ายแดนสวิตเซอร์แลนดแ์ละอิตาลี รา้นคา้
กวา่ 160 รา้น พรอ้มดว้ยแบรนดช์ ัน้น ากวา่ 250 แบรนดต์ ัง้อยูภ่ายในอาคารขนาดใหญท่ าใหส้ามารถชอ้ปป้ิงไดไ้ม่
วา่สภาพอากาศดา้นนอกจะรอ้นหรือหนาวจดั  
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เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือใหส้ะดวกกบัการชอ้ปป้ิงใน ฟ็อกซท์าวน์ แฟคทอร่ี สโตร์ส ท่ีมีมากถึง 4 ชัน้ และใน
ทุกๆ ช ัน้ก็ไดอ้ดัแน่นไปดว้ยแบรนดเ์นม ไมว่า่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบัตา่งๆ แบรนดด์งัท่ีสามารถหาซ้ือ
แลว้ชอ้ปป้ิงไดท่ี้เอาทเ์ล็ตแห่งน้ีก็ไดแ้ก ่Dolce & Gabbana, Jil Sander, Michael Kors, Prada, Versace, CK 
และอีกมากมาย มุง่หนา้สู ่มิลาน (Milan) เท่ียวชมหน่ึงในเมืองหลกัของประเทศอิตาลี เป็นศูนยก์ลางท ัง้ทางดา้น
การคา้ ศิลปะ เศรษฐกิจ และการศึกษา และไดช่ื้อวา่เป็น เมืองหลวงแหง่แฟชัน่และการออกแบบ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Bedbank NH Milan หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีแปด มิลาน – มหาวิหารมิลาน พิอาซซ่า เดล ดโูอโม่ – Galleria Vittorio Emanuele – สนามบิน 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เท่ียวชมแลนดม์าร์กของเมืองมิลาน ณ จตุัรสักลางเมือง (Piazza del Duomo) ท่ีจตุัรัสแห่งน้ีโดดเดน่นั้น
นอกจากจะเป็นศูนยก์ลางเมืองแลว้ ก็ดว้ยเพราะเป็นสถานท่ีตัง้ของ มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) มหา
วิหารประจ าเมืองขนาดใหญแ่ห่งน้ีคือโบสถท่ี์ใหญ่
ท่ีสุดในประเทศอิตาลี เด่นดว้ยศิลปะแบบโกธิคท่ี
ตกแตง่ดา้นนอกดว้ยยอดแหลมจ านวนมากถึง 135 
ยอด พรอ้มดว้ยรูปแกะสลกัจากหินออ่นจ านวนมาก
ท่ีประดับอยู่โดยรอบ ท่ีบริเวณจัตุรัสแห่งน้ีย ังมี
สญัลกัษณ์เดน่อยู ่นั่นก็คือ อนุสาวรียพ์ระเจา้เอ็ม
มานูเอลท่ี 2 (Monument to Vittorio Emanuele II) อนุสาวรียแ์ห่งน้ีไดถู้กสร้างขึ้ นในปี 1896 เพ่ือเป็น
เกียรติแดพ่ระเจา้วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูท่ี้ไดข้ึ้นเป็นกษัตริยอ์งคแ์รกของอิตาลีในปี 1861 เป็นรูปปั้นทรงมา้ใน
อิริยาบถก าลงัออกรบอยูบ่นแทน่หินออ่น 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 อิสระชอ้ปป้ิงท่ี Galleria Vittorio Emanuele II ท่ีต ัง้อยูท่างฝั่งขวาของมหาวิหารมิลาน เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ี

เกา่แกท่ี่สุดในอิตาลี โดยสรา้งขึ้นในปี 1877 มากมายดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร มากมายในอาคารขนาด 4 ชัน้สอง
ขา้งทางเดินกวา้ง ท่ีโดดเดน่มากก็คือหลงัคาทรงโดมเป็นกระจกใส ท าใหส้ามารถชอ้ปป้ิงไดใ้นทุกสภาพอากาศ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  ออกเดินทางสู่สนามบินมิลาน เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย  
21.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK92 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วนัท่ีเกา้ ดไูบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.35 น.  ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 

พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 
 
 
 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้  

✓คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

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

อตัราน้ีไม่รวม 

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

✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 2 ยูโร / คน / วนั (14 ยูโร / ทา่น) 

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 7 วนั) 
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

วนัเดินทาง ราคา 

กุมภาพนัธ ์ 12-20 / 19-27 ก.พ. 

55,900 
มีนาคม 5-13 / 12-20 / 19-27 มี.ค. 
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2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 
2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปญัหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่
ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 
 
เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่่ํากวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทางกลบัเขา้สู่ประเทศ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไม่
วา่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตามควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 
2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนา้ใหญ)่ ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 
6 เดือน) 
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. กรณีเป็นพนกังานบริษทั 
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    ใบรับรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือนในปจัจุบนั วนั
เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนด 
5. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของ
บริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเทา่นั้น (ในกรณีท่ีผู ้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใชจ่้ายให ้ตอ้งมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์รอ้มย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงินตอ้งมีจ านวน
ไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใช ้
จา่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา พรอ้มกบัหนังสือรับทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร (Bank Certificate) 

**สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 
7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางท ัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 
ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ
รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา  

จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา 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 และถึงแมว้า่
ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
สถานฑูตเร่ืองวีซา่ของทา่นเน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 
12. การย่ืนวีซา่นั้นผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มคา่วีซา่กอ่นเทา่นั้นถึงสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่นืวีซา่ได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ 
ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้วิมือ ณ ศูนยย่ื์นวีซา่ ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย 
 

กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองัฤษ  

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 ์.................... 
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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 ** 
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