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ปารีส – แรงส์ – กอลมาร์ – สตราสบูร ก์ – ชาฟฟ์ เฮาเซ่น – ลูเซิร น์
แองเกิ ล เบิร ก์ – ทิต ลิ ส – โคโม่ - ลูก าโน่ – มิ ล าน

พิเศษ !! ล่องเรือแม่น้ําแซน และ นังกระเช้
่
าขึน้ ขึน้ ยอดเขาทิตลิส
วัน แรก
17.00 น.
20.35 น.

วัน ที่ส อง

สนามบิน สุว รรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันทีส่ นามบิ น สุว รรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าทีใ่ ห้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – ปารีส – ถ่ายภาพหอไอเฟล – ล่อ งเรือ แม่นํ้าแซน

00.50 น.
03.20 น.
08.00 น.

เที่ย ง

เย็น
วัน ที่ส าม
เช้า

เที่ย ง

แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่เมืองปารีส ประเทศฝรังเศส
่ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK71 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง ปารีส ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง ก่อนจะออกเดินทางไปยังตัวเมืองปารีส เมืองแห่งแสงสีและ
ความศิวไิ ลซ์ เพื่อชมเมืองสําคัญและศูนย์กลางยุโรปตัง้ แต่สมัย
ศตวรรษที่ 17 จนถึงปั จจุบนั แน่ นอนว่ามาถึงปารีสแล้วก็ต้อง
ไม่พลาดที่จะไปแวะถ่ ายรูป กับ หนึ่ งในแลนด์มาร์กของปารีส
ประตู ช ัย อ าร์ค เด อ ทรี ย งฟ์ (Are de Triomphe) อนุ ส รณ์
สถานแห่งชัยชนะขนาดใหญ่แห่งนี้ตงั ้ อยู่ใจกลาง จัต ุร สั ชาร์ล
เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเริม่ ต้นของถนน 12
สายสําคัญของปารีส
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
พาท่านชมและถ่ายรูปกับสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมือง หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง 324 เมตรแห่งนี้
เคยได้ช่อื ว่าเป็ นสิง่ ก่อสร้างทีส่ งู ทีส่ ุดในโลกมาแล้วในช่วงปี 1889 และทีไ่ ม่ไกลจากหอไอเฟลนัน้ คือ ถนน
สายดัง ถนนชองเซลิเซ (Champs-Elysees) ถนนทีน่ กั ช้อปปิ้ งทุกคนต้องรูจ้ กั ดี เพราะตลอดความยาว 1.9
กิโลเมตรจะเรียงรายไปด้วยร้านค้ามากมาย เต็มไปด้วยแบรนด์ชนั ้ นําให้ได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ เพราะ
หนึ่งในจุดเด่นของปารีสก็ตอ้ งบอกว่าเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งชัน้ นํา
นํ าทุกท่าน ล่อ งเรือ แม่นํ้ า แซน แม่น้ํ าสายหลักที่ไหลผ่าน
ปารีส นัง่ เรือชมความสวยงามของปารีส โดยเรือจะนํ าเราชม
อาคารสวยสถาปั ตยกรรมยุโรป มองเห็นอาคารรัฐสภา ลอด
ใต้สะพานใหญ่ ได้ชมหอไอเฟลในอีกมุม สัมผัสวิถีชวี ติ ของ
ชาวปารีสได้ชดั เจนตลอดริมแม่น้ํา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Forest Hill La Villette หรือ ระดับ เดีย วกัน
ปารีส – พิ พิธ ภัณ ฑ์ล ฟู วร์ – Benlux Duty Free – Galeries Lafayette
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําท่านเทีย่ วชมในตัวเมืองปารีส ถ่ายรูปด้านหน้า พิ พิธ ภัณ ฑ์ล ฟู วร์ (Louvre Museum) พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ
่ โดดเด่นด้วยโดมกระจกทีเ่ ป็ นทัง้ ทางเข้าและไฮไลท์ของพิพธิ ภัณฑ์ ภายใน
ทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในฝรังเศส
นัน้ มีผลงานศิลปะรวบรวมเอาไว้มากกว่า 380,000 ชิ้น นํ าทุกท่านช้อปปิ้ งสินค้า Duty Free ที่รา้ น เบน
ลัก ซ์ (Benlux) ร้านค้าทีม่ ากมายด้วยสินค้าชัน้ นําจากแบรนด์ดงั ในราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็ นนํ้าหอม
เครื่องสําอาง นาฬิกา เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น Armani, Calvin Klein, Burberry,
Dior และอีกหลายแบรนด์ให้เลือกซือ้ แล้วแวะไปเยีย่ มชมมหาวิหารสําคัญของกรุงปารีส มหาวิ หารนอร์ธ
เทอดาม (Notre Dame Cathedral) เป็ นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็ นโบสถ์สไตล์โกธิค
ทีส่ วยงามและอลังการ มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึน้ ครัง้ แรกตัง้ แต่ 1163 ก่อนจะเสร็จสิน้ ในปี 1345 ภายนอก
โดดเด่นด้วยหอคอยคู่สูง 69 เมตร ส่วนภายในก็สวยไม่แพ้กนั ด้วยกระจกสีท่ที ําออกมาได้อย่างประณีต
งดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร

เย็น
วัน ที่ส ี่
เช้า

เที่ย ง

เย็น
วัน ที่ห้า
เช้า

อิ ส ระช้อ ปปิ้ งที่ ห้า งสรรพสิ น ค้า Galeries Lafayette ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทัง้ 9 ชัน้ นัน้ แน่นขนัด
ไปด้วยสินค้าแบรนด์ต่างๆ แถมยังสามารถทํา Tax Refund ได้ทห่ี า้ งนี้ได้เลยด้วย สะดวกมาก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Forest Hill La Villette หรือ ระดับ เดีย วกัน
ปารีส – แรงส์ – กอลมาร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางจากปารีส มุง่ หน้าสู่ แรงส์ (Reims) เมืองในแคว้นกร็องแต็สต์ (Grand Est) เมืองแรงส์นนั ้ ถือ
เป็ นเมืองใหญ่มาตัง้ แต่สมัยก่อน เป็ นหัวเมืองหลักในสมัยจักรวรรดิโรมัน จนเมื่อเข้าสู่ยุคของราชวงศ์
ฝรังเศส
่ เมืองแรงส์กย็ งั คงความสําคัญไม่เปลีย่ นแปลง สังเกตเห็นได้ชดั จากอาคารสวยต่างๆ ทีเ่ รียงรายอยู่
ในตัวเมือง แถมด้วยโบสถ์วหิ ารและคฤหาสน์ขนาดใหญ่ทก่ี ระจายอยู่รอบเมืองรอให้คน้ หา แวะเยีย่ มชม
และถ่ายรูปกับ มหาวิ ห ารแรงส์ (Reims Cathedral) หรือในชื่ออย่างเป็ นทางการว่า มหาวิหารน็อทร์ดาม เดอ แรงส์ (Cathedral Notre-Dame de Reims) มหาวิหารเก่าแก่ท่ยี นื หยัดมากว่า 740 ปี ที่สร้าง
แทนทีว่ หิ ารหลวงแห่งเก่าทีถ่ ูกทําลายลงไปเพราะไฟไหม้ มหาวิหารแรงส์ได้กลายเป็ นวิหารทีม่ คี วามสําคัญ
อย่างมากต่อฝรังเศส
่
เพราะพิธรี าชาภิเษกของกษัตริยแ์ ห่งฝรังเศสและพิ
่
ธอี ภิเษกสมรสก็ได้จดั ขึน้ ทีม่ หา
วิหารแรงส์น้ีเอง ทีด่ า้ นหน้าวิหารมีทงั ้ รูปปั ้นนู นสูงบรรจงเรียงร้อยเป็ นเรื่องราวบอกเล่าถึงประวัตศิ าสตร์
ของฝรังเศสและในทางศาสนา
่
เข้ามาด้านในก็สวยไม่แพ้กนั ด้วยการประดับตกแต่งด้วยกระจกสีขนาดใหญ่
และรูปปั น้ น่าทึง่ มากมาย แน่นอนว่าความสวยและความสําคัญทําให้มหาวิหารแห่งนี้ได้รบั การขึน้ ทะเบียน
เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ไปเรียบร้อยตัง้ แต่เมือ่ ปี 1991

รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางสู่ กอลมาร์ (Colmar) เมืองหลวงแคว้นอาลซัสทางฝั ง่ ตะวันออกเฉียงเหนือของฝรังเศส
่ ได้ช่อื ว่า
เป็ น เมืองหลวงแห่งไวน์ อาลซาเชียน นอกจากนี้ยงั สวยงามและขึ้นชื่อในการเป็ นเมืองเก่าที่ได้รบั การ
อนุรกั ษ์เอาไว้อย่างดี มากมายด้วยสถาปั ตยกรรม แลนด์มาร์ก และพิพธิ ภัณฑ์มากมายให้เยีย่ มชม
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Mercure Colmar Centre Unterlinden หรือ ระดับ เดีย วกัน
กอลมาร์ – สตราสบูร ก์ – ชาฟฟ์ เฮาเซ่น – นํ้า ตกไรน์ – ลูเซิ ร น์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
เที่ยวชมเมือง กอลมาร์ เมืองที่ได้ช่อื ว่า ลิตเติ้ลเวนิส ด้วยเพราะสายนํ้ ามากมายที่ตดั ผ่านตัวเมือง และ
อาคารต่างๆ ทีส่ ร้างเลียบริมคลอง ทําให้ได้ความรูส้ กึ คล้ายคลึงกับทีเ่ วนิสนันเอง
่
แม้จะเป็ นเมืองทีม่ ขี นาด
ไม่ใหญ่ แต่น่าดึงดูดด้วยความเงียบสงบ และความสวยของอาคารบ้านเรือนต่างๆ ทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่น

กลางวัน

เย็น
วัน ที่หก
เช้า

เที่ย ง

ในแบบของตัวเองที่เป็ นแบบผสมผสานระหว่างสไตล์เยอรมันและฝรังเศส
่
แวะชม โบสถ์เ ซนต์ม าร์ติ น
(St. Martin’s Church) โบสถ์หลักของเมืองกอลมาร์มาตัง้ แต่ช่วงศตวรรษที่ 14 สวยและงดงามด้วยศิลปะ
การออกแบบสไตล์โกธิค โดดดเด่นด้วยหอคอยทีส่ งู ตระหง่านถึง 71 เมตร เป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์กทีพ่ ลาด
ไม่ได้ของเมืองกอลมาร์เลย เดินทางไปเยีย่ มชมเมือง สตราสบูร ก์ (Strasbourg) หนึ่งในเมืองท่าริมแม่น้ํา
ที่สําคัญของฝรังเศส
่
และยังเป็ นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการค้าขายด้วย แวะเที่ยวชมบริเวณ
จัต ุร สั เกลแบร์ (Place Kleber) จัตุรสั ใหญ่กลางเมืองทีต่ งั ้ อยู่ในย่านเมืองเก่าทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
มรดกโลกไปเรียบร้อยแล้ว ในบริเวณจัตุรสั นี้นอกจากจะสวยด้วยอาคารต่างๆ ทีร่ ายล้อมแล้ว ยังมากมาย
ด้วยร้านค้าและซ็อปมากมาย ทําให้เป็ นย่านการค้ายอดนิยมแห่งหนึ่ง
รับ ประทานอาการกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
มุง่ หน้าสู่ ประเทศสวิ ต เซอร์แ ลนด์ ทีเ่ มือง ชาฟฟ์ เฮาเซ่น (Schaffhausen) หัวเมืองหลักทางตอนเหนือ
ของสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองชาฟฟ์ เฮาเซ่นส่วนใหญ่ยงั คงอนุ รกั ษ์อาคารบ้านเรือนต่างๆ ตัง้ แต่สมัยยุค
เรเนสซองส์เอาไว้ จุ ดหมายหลักที่เ มืองนี้ ของเราก็เ พื่อชมนํ้ าตกที่ใหญ่ ท่ีสุดในทวีปยุโรป นํ้ า ตกไรน์
(Rhine Falls) แม้จะสูงเพียง 23 เมตร แต่ความกว้างนัน้ มากถึง
150 เมตรเลยทีเดียว ด้วยความใหญ่ของนํ้ าตกทําให้มลี ะอองนํ้ า
ฟุ้งกระจายอยู่โดยทัว่ แต่ความงามของนํ้ าตกแห่งนี้มากี่ครัง้ ก็ไม่
เบื่อเลย เดินทางสู่ ลูเซิ ร น์ (Lucerne)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Grand Europe หรือ ระดับ เดีย วกัน
ลูเซิ ร น์ – แองเกิ ล เบิร ก์ – ทิ ต ลิ ส – โคโม่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
เทีย่ วชมเมืองลูเซิรน์ และจุดหนึ่งทีน่ ่าชมมากในย่านนี้กค็ อื สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานทีด่ ู
ไม่เหมือนสะพานและมีอายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี ที่ว่าไม่เหมือนสะพานก็
เพราะแวบแรกอาจดูคล้ายอาคารกลางนํ้ า แต่จริงๆ แล้วสร้างขึน้ เพื่อใช้ขา้ ม
ไปมาระหว่ า งสองฝั ง่ แม่น้ํ า รอยซ์ (Reuss River) อนุ ส าวรี ย ์สิ ง โต (Lion
Monument) สัญลักษณ์ สําคัญอีกชิ้นของลูเซิร์นถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ นที่ระลึก
และเป็ นเกียรติแก่เหล่าทหารหาญชาวสวิสซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นชาวลูเซิรน์ มากก
ว่า 700 คนทีอ่ อกรบและเสียชีวติ ในฝรังเศสเมื
่
อ่ ครัง้ เกิดสงครามปฏิวตั ยิ คุ พระ
เจ้าหลุยส์ท่ี 16 ซึง่ เป็ นการเจาะเนื้อหินและแกะสลักขึน้ รูปเป็ นประติมากรรมสิงโตตัวใหญ่สวยงามมากแม้
จะมีใบหน้าโศกเศร้าดังทีว่ า่ ก็ตาม
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
มุง่ หน้าสูเ่ มือง แองเกิ ล เบิ ร ก์ (Engleberg) เมืองรีสอร์ทบรรยากาศแสนดีท่ามกลางหุบเขาสูงสวยๆ ทีร่ าย
ล้อม ทีเ่ มืองแองเกิลเบิรก์ นี้เองทีเ่ ป็ นจุดขึน้ เคเบิล้ คาร์ทจ่ี ะพาเราขึน้ ไปยังภูเขาด้านบน เพื่อชมวิวของ ทิ ต
ลิ ส (Titlis) เทือกเขาสูงถึง 3,238 เมตร เป็ นหนึ่งในยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ุดของสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากความ
่
ากลับลงมาทีเ่ มืองแองเกิล
สูงแล้ว ทัศนียภาพสวยๆ ของวิวโดยรอบก็น่าประทับใจมาก จากทิตลิสนังกระเช้
เบิรก์

เย็น
วัน ที่เจ็ด
เช้า

เที่ย ง

เย็น
วัน ที่แ ปด
เช้า

นัง่ รถโค้ชข้ามไปยัง ประเทศอิ ต าลี โดยมีเป้ าหมายที่ โคโม่ (Como) เมืองทีเ่ พียบพร้อมด้วยทัศนียภาพ
อันงดงาม ทัง้ เทือกเขาแอลป์ สูง และทะเลสาบโคโม่ ทําให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต ยังไม่นับผลงาน
ศิลปะชัน้ เลิศมากมายทัวเมื
่ อง โบสถ์เก่าแก่ โรงละคร และพิพธิ ภัณฑ์อกี มากมาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Just Hotel Lomazzo Fiera หรือ ระดับ เดีย วกัน
โคโม่ – FoxTown Factory Store – มิ ล าน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
เทีย่ วชมเมือง โคโม่ ชมวิวสวยๆ ริมทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของอิตาลี ด้วย
พืน้ ทีก่ ว้างถึง 146 ตารางกิโลเมตร และด้วยความลึกสูงสุดถึง 400 เมตร ทําให้เป็ นหนึ่งเป็ นทะเลสาบทีล่ กึ
ทีส่ ุดของทวีปยุโรปเลยทีเดียว เดินทางสูเ่ มือง เมนดริ ซิโอ (Mendrisio) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทีเ่ มืองนี้
มีเอาท์เล็ตชื่อดังระดับโลกอยูแ่ ห่งหนึ่งทีไ่ ด้รบั ยกให้เป็ น 1 ใน 10 เอาท์เล็ตทีด่ ที ส่ี ดุ ในโลก อิ ส ระช้อ ปปิ้ งที่
"ฟ็ อกซ์ท าวน์ แฟคทอรี่ สโตร์ส " (FoxTown Factory Stores) เอาท์เล็ตในร่มขนาดใหญ่ใกล้ชายแดน
สวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ร้านค้ากว่า 160 ร้าน พร้อมด้วยแบรนด์ชนั ้ นํ ากว่า 250 แบรนด์ตงั ้ อยู่ภายใน
อาคารขนาดใหญ่ทาํ ให้สามารถช้อปปิ้ งได้ไม่วา่ สภาพอากาศด้านนอกจะร้อนหรือหนาวจัด
อิ ส ระอาหารกลางวัน เพื่อให้สะดวกกับการช้อปปิ้ งใน ฟ็ อกซ์ทาวน์ แฟคทอรี่ สโตร์ส ทีม่ มี ากถึง 4 ชัน้
และในทุกๆ ชัน้ ก็ได้อดั แน่ นไปด้วยแบรนด์เนม ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้า รองเท้า เครื่องประดับต่างๆ แบรนด์
ดังทีส่ ามารถหาซือ้ แล้วช้อปปิ้ งได้ทเ่ี อาท์เล็ตแห่งนี้กไ็ ด้แก่ Dolce & Gabbana, Jil Sander, Michael Kors,
Prada, Versace, CK และอีกมากมาย มุ่งหน้าสู่ มิ ล าน (Milan) เที่ยวชมหนึ่งในเมืองหลักของประเทศ
อิตาลี เป็ นศูนย์กลางทัง้ ทางด้านการค้า ศิลปะ เศรษฐกิจ และการศึกษา และได้ช่อื ว่าเป็ น เมืองหลวงแห่ง
แฟชันและการออกแบบ
่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Bedbank NH Milan หรือ ระดับ เดีย วกัน
มิ ล าน – มหาวิ หารมิ ล าน พิ อ าซซ่า เดล ดูโอโม่ – Galleria Vittorio Emanuele – สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
เทีย่ วชมแลนด์มาร์กของเมืองมิลาน ณ จัต ุร สั กลางเมือ ง (Piazza del Duomo) ทีจ่ ตั ุรสั แห่งนี้โดดเด่นนัน้
นอกจากจะเป็ นศูนย์กลางเมืองแล้ว ก็ดว้ ยเพราะเป็ นสถานทีต่ งั ้ ของ มหาวิ หารมิ ล าน (Milan Cathedral)
มหาวิหารประจําเมืองขนาดใหญ่แห่งนี้คอื โบสถ์
ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศอิตาลี เด่นด้วยศิลปะแบบ
โกธิคที่ตกแต่งด้านนอกด้วยยอดแหลมจํานวน
มากถึง 135 ยอด พร้อมด้วยรูปแกะสลักจากหิน
อ่อนจํานวนมากทีป่ ระดับอยู่โดยรอบ ทีบ่ ริเวณ
จัตุ ร ัส แห่ ง นี้ ย ัง มีส ัญ ลัก ษณ์ เ ด่ น อยู่ นั น่ ก็ คือ
อนุส าวรีย พ์ ระเจ้า เอ็ม มานูเอลที่ 2 (Monument to Vittorio Emanuele II) อนุ สาวรียแ์ ห่งนี้ได้ถูกสร้าง
ขึน้ ในปี 1896 เพื่อเป็ นเกียรติแด่พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูท้ ไ่ี ด้ขน้ึ เป็ นกษัตริยอ์ งค์แรกของอิตาลี
ในปี 1861 เป็ นรูปปั น้ ทรงม้าในอิรยิ าบถกําลังออกรบอยูบ่ นแท่นหินอ่อน

เที่ย ง

เย็น
21.20 น.
วัน ที่เก้า
06.35 น.
09.30 น.
18.40 น.

รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
อิ ส ร ะ ช้ อ ป ปิ้ งที่ Galleria Vittorio Emanuele II ที่ ต ั ้ง อยู่ ท างฝั ่ง ขวาของมหาวิ ห ารมิ ล าน เป็ น
ห้างสรรพสินค้าทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในอิตาลี โดยสร้างขึน้ ในปี 1877 มากมายด้วยร้านค้า ร้านอาหาร มากมายใน
อาคารขนาด 4 ชัน้ สองข้างทางเดินกว้าง ทีโ่ ดดเด่นมากก็คอื หลังคาทรงโดมเป็ นกระจกใส ทําให้สามารถช้
อปปิ้ งได้ในทุกสภาพอากาศ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
ออกเดิ น ทางสู่ส นามบิน มิ ล าน เพื่อ เดิ น ทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK92 แวะเปลีย่ นเครื่อง (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบิน สุว รรณภูมิ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัต ราค่า บริ ก าร
วัน เดิ น ทาง

ราคา

มีน าคม

12-20 / 19-27 มี.ค.

55,900

เมษายน

30 เม.ย. -8 พ.ค.

57,900

พฤษภาคม

7-15 / 14-22 / 21-29 พ.ค.
28 พ.ค. – 5 มิ.ย.

57,900

7-15 / 8-16 / 9-17 /13-21 เม.ย.

65,900

Songkran Festival

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัต รานี้ ร วม
✓ ค่าธรรมเนี ย มในการขอยื่น วีซ่า กลุ่ม เชงเก้น
✓ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัต รานี้ ไม่ร วม
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี ก รุป๊ เหมาหรือ ตัด กรุป๊
เท่านัน้ )
✗ ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (14 ยูโร / ท่าน)
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 7 วัน)
เงื่อ นไขในการจองทัว ร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ ก และคืน ค่าทัว ร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี

4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต ้อ งใช้ใ นการยื่น วีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสูป่ ระเทศ หากมีพาสปอร์ต
เล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ามควรนําไปแสดงด้วยเพือ่ เป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสําคัญส่วนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สําเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ น พนัก งานบริ ษทั
ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทํางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณี เป็ น เจ้าของกิ จ การ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลัก ฐานทางการเงิ น
Statement ย้อ นหลัง 3 เดือ น ฉบับ จริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณี ที่ ผ ้อู ื่น เป็ นคนออก
ค่า ใช้ จ ่า ยให้ ต้ อ งมีห ลัก ฐานเชื่อ มโยงความสัม พัน ธ์พร้อ มยื่น เอกสารฉบับ แปลภาษาอัง กฤษ) ยอดเงินต้องมี
จํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพือ่ แสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมลิ ําเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร
(Bank Certificate)
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ น นัก เรีย น นัก ศึก ษา
จะต้องมี หนังสือ รับรองจากทางสถาบัน การศึก ษา ภาษาอังกฤษ (ตัว จริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็ก อายุต ่ากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ น ทางไปกับ บิ ด า มารดา หรือ เพีย งคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อําเภอ / เขต ทีท่ า่ นอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา

- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ น ทางไปกับ บิ ด า มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ! !ในวัน ที่ม ายื่น ขอวีซ่า บิด าและมารดา ต้อ งเดิ น ทางมาเซ็น แบบฟอร์ม การร้อ งขอวีซ่าให้ก บั บุต ร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าว
เช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
12. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดําเนินขัน้ ตอนการย่นวี
** ทางบริ ษทั ไม่ม ีน โยบายการแปลเอกสารให้ ถ้า หากต้อ งการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค ่าใช้จ ่า ยเพิ่ ม เติ ม ใบละ 500 บาท **

รายละเอีย ดและเอกสารในการขอยื่น วีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทําการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ยน่ื วีซ่า ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณ ากรอกข้อ มูล เป็ น ภาษาอังฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด  หย่าร้าง  แยกกันอยู่

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................

สถานทีท่ าํ งาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ าํ งาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี าํ งาน.................................................
การเดินทางในครัง้ นี้ทา่ นออกค่าใข้จา่ ยเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชื่อผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่ว งระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่า นเคยมีวีซ่าเชงเก้น หรือ ไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่ว งระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่า นเคยสแกนลายนิ้ ว มือ เพื่อ ทําวีซ่าหรือ ไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

