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อาหารพิเศษ : หอยเอสคาโก ้และ สวิสฟองดวู ์

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภูม ิ × × × 
2 สนามบนิดไูบ-ปารสี-หอไอเฟล-ประตชูยั-ลอ่งเรอืบาโต

มชุ    
× × √ 

3 La Vallee Village Outlet-เมอืงแรงส-์มหาวหิารประจาํ
แรงส ์

√ × √ 

4 แควน้อลัซาส-สตราสบรูก์-จตัุรสัเกลแบร-์เมอืงกอลมาร ์ √ √ √ 

5 ยอดเขาทติลสิ-TITLIS CLIFF WALK-เมอืงลเูซริน์   √ √ √ 

6 เซนตม์อรติส-์รถไฟสายโรแมนตคิ BERNINA 
EXPRESS-เมอืงทริาโน่ 

√ √ √ 

7 กรุงมลิาน-ปิอาซซ่า เดล ดโูอโม-่สนามบนิเมอืงมลิาน √ √ × 
8 สนามบนิดไูบ-กรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 
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วันท่ีหน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชัน   ประตู  แถว T สายการบินเอมิเรตส  ์แอร ไ์ลน  ์ (EK) เจา้หนา้ทีให้
การตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

วันท่ีสอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมุช        (-/L/D) 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหร ับเอมิเรตส  ์โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เทียวบินที EK385 ( บรกิารอาหารและเครอืงดืมบนเครอืงบิน) 

04.45 น. เดนิทางถงึ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหร ับเอมิเรตส  ์แวะเปลียนเครอืง 
08.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองปาร ีส ประเทศฝร ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทียวบินที 

EK073 ( บรกิารอาหารและเครอืงดืมบนเครอืงบิน)  

13.30 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองปาร ีส ประเทศฝร ังเศส หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร นาํท่านเดินทางเขา้สู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรงัเศส 
เมืองทีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั  ใน  ของโลกทีนกัท่องเทียวอยากมาเยือน
มากทีสุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึง
ในศูนย์กลางทาง เศรษฐกิจและ
วฒันธรรมทีลาํสมยัแห่งหนึงของโลก 
ทีทรงด้วย อิท ธิพลของการ เ มือง 
ก า ร ศึ ก ษ า  บั น เ ทิ ง  สื อ  แฟชั น 
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุง
ปารีสเป็นหนึงในเมืองทีสาํคัญทีสุด
แห่งหนึงของโลกจากนันนาํถ่ายรูป
เป็นทีระลกึกบั หอไอเฟล สญัลกัษณ์
ทีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
ดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึงสรา้ง
ขึนในปีค .ศ .1889 จากนันนําท่าน
ถ่ายรูป ประตูช ัย และผ่านชมทิวทศัน์
ของรา้นคา้บูติคชนันาํระดบัโลก ทีตงั
เรียงรายอยู่บนถนนฌ็องเชลิเซ่ จากนนันาํท่าน ล่องเร ือบาโตมุช  (Bateaux Mouches 
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River Cruise) ไปตามแม่นาํแซนทีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝังแม่นํา เป็นอีกหนึง
ประสบการณ์ทีน่าประทับใจ จากนันนาํท่านสู่ Samaritaine หา้งสรรพสินคา้ใจกลาง
เมืองปารีสริมฝังแม่นาํแซน ซึงเปิดใหบ้รกิารมาแลว้กว่า ปี และไดมี้การปรบัปรุงใหม่ 
แลว้เสร็จเมือปี  ภายในหา้งฯนอกจากจะมีสินคา้แบรนดเ์นม มากมายแลว้ยังมี
ภาพวาดศลิปะหลายรูปแบบทีสวยงามอีกหนงึแห่งในกรุงปารสี 

คาํ   บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํทา่นเขา้สูที่พกั  
 Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรือเทียบเท่า 

วันทีส่าม La Vallee Village Outlet-เมืองแรงส์-มหาวิหารประจําแรงส์     (B/-/D) 

เช ้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนนันาํทา่นเดินทางสู ่La Vallee 
Village Outlet แหล่งช้อปปิงทีรวมรา้นคา้แบรนดเ์นมดังมากมายกว่า 70 รา้น สัมผัส
ประสบการณ์การช้อปปิงทีครบครันด้วยสินค้าชันนาํต่าง ๆ มากมาย เช่น CELINE, 
KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESEL GIRBAUD, 
PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, 
SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ 

เทยีง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ท่านสามารถเลือกรบัประทานอาหารไดภ้ายใน 
OUTLET) จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองแรงส  ์(Reims) เป็นเมืองทีตงัอยู่ในแควน้ช็อง
ปาญ-อารแ์ดน แควน้ทีไดร้บัการยกย่องว่าเป็นถินกาํเนิดของแชมเปญ นาํท่านถ่ายรูป  
มหาวิหารแรงส  ์(Reims Cathedral) ทีถกูใชเ้พือเป็นสถานทีสาํหรบัการทาํพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกกษัตริยฝ์รงัเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งดว้ยประติมากรรมแบบโกธิค 
และไดร้บัเลือกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้นึทะเบียนเป็นมรดกโลกเมือปี ค.ศ.  ภายใน
มีหนา้ต่างประดับกระจกสีทีสรา้งระหว่างคริสตศ์ตวรรษที  ถึง  ประดับหนา้ต่าง
กุหลาบทีไดร้บัการประดบัดว้ยกระจกสี มหาวิหารแห่งนียงัเป็นมหาวิหารทีประกอบพิธี
ราชาภิเษกสวมมงกุฎการขึนเป็นกษัตริยแ์ห่งฝรงัเศสตงัแต่สมยัของพระเจา้โคลวิสในปี 
ค.ศ.  และเหตกุารณส์าํคญัทีเกิดขนึทีนีก็คือการทีโจนออฟอารค์นาํกาํลงัของฝรงัเศส 
บกุเขา้ยึดมหาวิหารคืนจากองักฤษในช่วงสงครามรอ้ยปีเพือประกอบพิธีราชาภิเษกพระ
เจา้ชารล์สที์  ในปีค.ศ.  

คาํ   บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํทา่นเขา้สูที่พกั  
 Hotel Novotel Suite Reims Centre หรือเทียบเท่า 
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วันทีส่ี่  แคว้นอัลซาส-สตราสบูร์ก-จัตุรัสเกลแบร์-เมืองกอลมาร์     (B/L/D) 

เช ้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นาํท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร ก์ 
(Strasbourg) เมืองมรดกโลกดา้นมนุษยชาติขององคก์ารยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่ง
แควน้อลัซาส (Alsace) แหง่ฝรงัเศส เป็นเมืองทีเรยีกไดว้่า มี 2 วฒันธรรมคือ ฝรงัเศสและ
เยอรมัน เนืองจากผลัดกันอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนีสลับกันไปมา สต
ราสบรูก์เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นรอ่งรอยประวติัศาสตรใ์หช้าวเมือง
ปัจจบุนัไดชื้น  

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร นาํท่านชม จัตุร ัสเกลแบร  ์จัตุรสัทีมีขนาดที
ใหญ่ทีสดุซึงตงัอยู่บรเิวณใจกลางของเมืองสตราสบูรก์ โดยภายในจตัรุสัยงัเป็นทีตงัของ 
รูปปันช็อง แบ๊บติสต ์เกลแบร ์ผูที้มีบทบาทสาํคญัในเรืองสงครามการปฏิวตัิของประเทศ
ฝรงัเศส นาํท่านถ่ายรูป มหาวิหารแห่งสตราสบูร ก์  มีความสูงอยู่ที  เมตร ซึงถูก
สรา้งขนึระหว่างปี  ถึง  ทีสรา้งดว้ยหินทรายสีชมพดูงูามระหงโดดเด่นเห็นแต่
ไกลและถือว่าเป็นอาคารโบสถที์สูงทีสุดในประเทศฝรงัเศส จากนันนาํท่านเดินทางสู่ 
เมืองกอลมาร  ์(COLMAR) เมืองศูนยก์ลางการท่องเทียวอันดับสองของแควน้อลัซาซ 
(ALSACE) เป็นเมืองทียังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ย่างมาก นาํท่านชม
เ ข ต เ มื อ ง เ ก่ า ก อ ล ม า ร ์  
(COLMAR OLD TOWN) เขตที
มีสถาปัตยกรรมในยคุศตวรรษที 

-  ตังอยู่ ซึงบางหลังเป็น
อาคารสไตล์เรอเนซองส์อัน
งดงามเป็นย่านทีมีฉายาว่า “เว
นิส น้อ ย ” (LITTLE VENICE) 
ย่านทีไดชื้อมาจากลกัษณะของ
บา้นเรือนทีตงัอยู่บนสองฝังคลอง ตงัอยู่ติดกบัแม่นาํโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมี
บา้นไมแ้บบเก่าแก่สไตลเ์ยอรมนักอธิคและเรอเนซองส ์

คาํ   บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํทา่นเขา้สูที่พกั  
 Hotel Ibis Styles Colmar Nord หรือเทียบเท่า 
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วันทีห้่า ยอดเขาทิตลิส- TITLIS CLIFF WALK-เมืองลูเซิร์น                       (B/L/D) 

เช ้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนันนาํท่านเดินทางสู่ ประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด  ์ เมืองแองเกิลเบิร ก์ เพือนงักระเชา้หมนุแห่งแรกของโลกสู่ ยอดเขา
ทติลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอรแ์ลนดภ์าคกลาง ทีหิมะคลมุตลอดทงัปี สงูถึง 
10,  ฟิต หรือ ,  เมตร บนยอดเขาแห่งนีหิมะจะไม่ละลายตลอดทงัปี นงักระเชา้
ยกัษ์ทีหมนุไดร้อบทิศเครืองแรกของโลกทีชือว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบน
ยอดเขาทิตลิส  

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา หลังจากนันอิสระใหทุ้กท่านได้
สนกุสนานกบักิจกรรมต่างๆบนเยอด
เขาแห่งนีไม่ว่าจะเป็นการ ชมถํา
น ําแ ข ็ง  ซึงเป็นถําทีเกิดจากฝีมือ
มนุษย ์ภายในเป็นผนังนาํแข็งพรอ้ม
มีคาํอธิยายเป็นจุด ๆ หรือสามารถ
เ ดิ น ไ ปยั ง  TITLIS CLIFF WALK 
สะพานแขวนบนยอดเขาทีสงูทีสดุใน
ยโุรป รวมถึงการเลือกซือสินคา้ที ร ้าน
ขายของท ีระลึก  และ ลานห ิมะ ซึง
เ ป็นชันบนสุดซึงจะเป็นชันทีท่าน
สามารถเดินยาํหิมะออกไปยังลาน
กวา้งซึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึง
เ วลาอันสมควรนําท ่าน เดินทาง
กลับลงจากยอด เข าสู่ เ มือ งแ อ ง
เกิลเบิร ก์ และเดินทางต่อไปยงั เมืองลูเซ ิร น์   อดีตหวัเมืองโบราณของสวิสเซอรแ์ลนด ์
เป็นดินแดนทีไดร้บัสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะ
นอกจากจะมีเทือกเขาสงูเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภเูขาใหญ่นอ้ยสลบักบั
ป่าไมที้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญ้าอัน
เ ขียวชอุ่ม  นําท่านชมและแวะ
ถ่ายรูปกับ  สะพ าน ไม้ช า เ ป ล 
ห รื อ ส ะพ าน วิ ห า ร  (Chapel 
bridge) ซึงข้ามแม่นาํรอยซ์ เป็น
สะพานไมที้เก่าแก่ ทีสุดในโลก มี
อายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์
และประวตัิศาสตรข์องเมืองลเูซิรน์
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เลยทีเดียว สะพานวิหารนีเป็นสะพานทีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชือมต่อไปยงั
ป้อมแปดเหลียมกลางนาํ จวัแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรืองราวประวตัิความ
เป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุว่า  ปี แตน่่าเสียดายที
ปัจจบุนัสะพานไมนี้ถกูไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบรูณะสรา้งขึนใหม่เกือบหมด จากนนั
นาํท่านเทียวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน  เป็นอนสุาวรียที์ตงัอยู่ใจกลางเมืองที
หวัของสิงโตจะมีโล่ห ์ซึงมีกากบาทสญัลกัษณข์องสวิตเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนสุาวรียรู์ปสิงโต
แห่งนีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่ราว  ปี ตงัแต่ ค.ศ. 

-  โดยสรา้งขึนเพือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือสตัย ์
จงรกัภกัดี ทีเสียชีวิตในประเทศฝรงัเศส ระหว่างการต่อสูป้้องกนัพระราชวงัในครงัปฏิวตัิ
ใหญ่สมยัพระเจา้หลยุสที์  

คาํ   บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํทา่นเขา้สูที่พกั  
 Hotel Ibis Styles Luzern City หรือเทียบเท่า 

วันท่ีหก เซนต์มอริตส์-รถไฟสายโรแมนติค BERNINA EXPRESS-เมืองทิราโน่     

               (B/L/D) 

เช ้า   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต ์
มอร ิตส  ์(St. Moritz) เป็นเมืองรีสอรท์หรูในหบุเขาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ตงัอยู่บน
ส่วนหนงึของเทือกเขาแอลป์ในระดบัความสงูที 1775 ม. เหนือนาํทะเล ซงึทางตะวนัออก
ของเทือกเขามียอดภูเขา Piz Bernina 
ตระหง่านสูงทีสุด ทีระดบั 4049 ม. อยู่
ห่างจากตวัเมืองไปทางทิศใตเ้พียงไม่กี
กิโลเมตร เซนต์มอริตส  ์แบ่งออกเป็น
สองส่วน คือ ส่วนทีอยู่บนเขา และส่วน
ทีราบโดยมีทะเลสาบขนัอยูต่รงกลาง  

เทยีง  บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร 
จากนันนาํท่านเดินทางโดยรถไฟ BERNINA EXPRESS หนึงในเส้นทางของรถไฟ 
Glacier Express ซึ ง เ ป็ น ร ถ ไ ฟ 
Panoramic Train ทีช้า ทีสุด เ พือ ให้
ท่านสัมผัสบรรยากาศเสน้ทางรถไฟที
เก่าแก่และสวยงาม เป็นเส้นทางมี
ชื อ เ สี ย ง ม าก ที สุ ด แ ห่ ง ห นึ ง ข อ ง 
Switzerland ทา่นไดชื้นชมทิวทศันส์อง
ข้างทางทีสวยงาม โดยรถไฟนันจะ
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เดินทางขา้มผ่านเทือกเขาแอลป์บนความสงูกว่า 2000 เมตรจากกระดบันาํทะเล และยงั
เป็นเส้นทางสายมรดกโลกทางธรรมชาติทีองค์การ UNESCO ให้การยอมรับ โดย
จุดหมายปลายทางของรถไฟจะอยู่ที เมืองท ิราโน่ ประเทศอิตาลี เมืองเล็กๆ ทีอยู่ใน
แควน้เวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีและเป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศ
อิตาลีกบัสวิตเซอรแ์ลนด ์เดินทางถึงเมืองท ิราโน่ จากนนันาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ 
แคว้นลอมบารเ์ดีย ตงัอยู่บรเิวณพรมแดนกบัประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โคโมเป็นเมืองที
ตงัอยูใ่นเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยูต่ดิกบัทะเลสาบโคโม  

คาํ   บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํทา่นเขา้สูที่พกั  
 Just Hotel Lomazzo Fiera หรือเทียบเท่า 

วันทีเ่จด็ กรุงมิลาน-ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่-สนามบิน                  (B/L/-)  

เช ้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังจากนันนาํท่านเดินทางสู่ กรุงมิ
ลาน  (MILAN) เมืองสาํคญัทาง ภาคเหนือของอิตาลี ตงัอยู่บรเิวณทีราบลอมบารเ์ดีย ชือ
เมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์าํว่า 
MID-LAN ซงึหมายถงึอยูก่ลางทีราบ 
มีชือเสียงในด้านแฟชันและศิลปะ 
นาํทา่นเทียวชม ปิอาซซ่า เดล ดโูอ
โ ม่  (Piazza Del Duomo) ซึ ง เ ป็น
ทีตังของ มหาวิห าร แ ห่ง เ มือ งมิ
ล าน  ห ร ื อ  ที เ ร ี ย ก ว่ า ดู โ อ โ ม่  
(DUOMO) ชือนีไวใ้ชเ้รียกมหาวิหารประจาํเมือง สรา้งขนึในปี ค.ศ.  แลว้เสรจ็  
กว่าปีหลงัจากนนั ดา้นนอกเป็นยอดแหลม  ยอด จึงมีชือเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มี
รูปสลกัหินออ่นจากยคุตา่งๆ ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปันทอง
ขนาด  เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริเวณนันยังเป็นศูนยก์ลางแหล่งชุมนุมของ
ผูค้นมาทกุยคุสมยั อิสระใหท้า่นไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั  

เทยีง  บริการอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร จากนันใหท้่านไดช้อ้ปปิงสินคา้แบรนดเ์นม ซึงมี
จาํหน่ายมากมายในบริเวณ กัลเลเร ีย วิตโตร ีโอ  เอมานูเอล  หรือจะเลือกซือสินคา้
พืนเมืองตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรนาํทา่นสูส่นามบิน 

22.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหร ับเอมิเ รตส  ์โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เทียวบินที EK092 ( บรกิารอาหารและเครอืงดืมบนเครอืงบิน) 
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วันทีแ่ปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

06.25 น. เดนิทางถงึ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหร ับเอมิเรตส  ์แวะเปลียนเครอืง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวร รณภูมิ ประเทศไทย  โดยสายการบินเอมิเรตส  ์

เทียวบินที EK 372 ( บรกิารอาหารและเครอืงดืมบนเครอืงบิน) 

19.15 น.  เดนิทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

               
 

ทางบริษัทจะดําเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามทีกําหนด แต่บางครังการเดินทางอาจจะมีการ
ปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่าง  ๆทีอาจจะเกิดขึนได้ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของลูกคา้เป็นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านคา้และห้างสรรพสินคา้ในยุโรปบางแห่งจะปิดทําการในวนัอาทิตย์ 

 
 

วนัเดนิทาง ตารางการบิน ราคา พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

12-19 ก.ค. 2565 

EK385 BKKDXB 01.35-04.45 
EK073 DXBCDG 08.20-13.30 
EK092 MXPDXB 22.20-06.25 
EK372 DXBBKK 09.40-19.15 

66,900 12,000 

8-15 ส.ค. 2565 

EK385 BKKDXB 01.35-04.45 
EK073 DXBCDG 08.20-13.30 
EK092 MXPDXB 22.20-06.25 
EK372 DXBBKK 09.40-19.15 

69,900 12,000 

ราคาสําหรับเดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตยีง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตัว๋เคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าท่ี 
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โปรดศึกษาเง่ือนไขต่าง  ๆและรายละเอียดการเดนิทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซื้อ 
เม่ือท่านทําการชําระมดัจําแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ท่ีๆบริษัทระบุไว้ 

 
 
 

อัตราค่าบริการท่ีรวมในรายการทัวร์ 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
 โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วซ่ีาเชงเกน้ (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
 ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
 ค่ารถปรับอากาศ บริการนาํเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
 หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายกาํหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 ค่าประกนัสุขภาพ (covid-19) เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

อัตราค่าบริการท่ีไม่รวมในรายการทัวร์ 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการทาํหนงัสือเดินทางและวีซ่าสาํหรับชาวต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 ค่าส่วนเกินของนํ้ าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูรx 6 วนั = 12 ยโูร ) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
 ค่า RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย (ถา้ประเทศปลายทางตอ้งการเอกสาร) 
 ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย (ตามขอ้กาํหนดของรัฐบาล) 
 ค่าใชจ่้ายในการกกัตวัในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เม่ือถึงไทย  

(เง่ือนไขตามท่ีทางรัฐบาลกาํหนด) 
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เง่ือนไขการจองและการชําระเงิน 
1. ชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท หลงัจากทาํการจองใน 3 วนัทาํการ พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง

ท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการชาํระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีกาํหนด) 

3. สาํหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจาํเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพ่ือมาทาํการยื่นวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน้ไป คืนเงินท้ังหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดนิทาง คืนมดัจาํ 50%  (ทางบริษทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึน

จริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
5. กรณผีู้เดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะทาํการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น 

ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ .ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเท่ียว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนําเท่ียว ให้
นํามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ทั้งนี ้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 
เช่น ค่าวซ่ีา ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืน  ๆ
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หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจาํใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยืน่วีซ่า และท่านไดรั้บการ
อนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง และท่านสามารถนาํวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพ่ือ
แทรกแซงได ้
สาํหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินกาํหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอาํนาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและ
อาํนวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้
เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี และสาํหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านไดมี้การชาํระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 
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เอกสารเบ้ืองต้นในการขอยื่นวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกําหนด 
ระยะเวลาในการยื่น : 15 วนัทําการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กับศุนย์รับยื่นวซ่ีาและสถานทูต) 

วนัยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือและยื่นเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอํานวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื่นวซ่ีา) 
 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เขม็โดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จาํนวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยื่นวีซ่ามาก่อนหน้าน้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชดัเจน 
หา้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. สําเนาเอกสารต่าง  ๆทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (สาํหรับเด็กอายุต ํ่ากว่า 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

5. ใบรับรองการทํางาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นามสกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วีซ่า 
ในกรณทีีทํ่างานอิสระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการทาํงานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงานท่ีทาํ รายไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงท่ีออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงนิ อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจาํและมีเงินคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 หลกั เพ่ือ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 
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7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้ เดนิทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายใหก้นัตอ้งมีความสมัพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก  สามีออกเงินให้ภรรยา  พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย  SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

8. กรณีท่ีเดก็อายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยนิยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก
ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยืน่วีซ่า ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวซ่ีา กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้ห้มา จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยืน่วีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาํเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยืน่วีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนท้ังหมดเป็นเพียงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิม่หรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการยื่นท่ี
เปล่ียนแปลงไป ทางเจ้าหน้าท่ีอาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกคร้ัง 
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ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (สาํคญัมาก) 

**ขอ้มูลน้ีใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 คําถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบคําถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานที่เกิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยกาํเนดิ หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 
 

ที่อยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อํานาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ตําแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์่ทํางาน..........................................โทรสารทีทํ่างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จํานวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถงึวนัที่................................................................ 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพาํนกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

******************************************************************************* 

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 


