ฝรัง่ เศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
ปารีส สตราสบูรก์ ยอดเขาทิตลิส มิลาน เวนิ ส รถไฟ TGV
ปารีส หอไอเฟล ประตูชยั ล่องเรือบาโตมูช แคว้นอัลซาส ลูเซิรน์ มิลาน
มหาวิหารดูโอโม เวนิ ส พระราชวังดอดจ์ จัตุรสั ซานมาร์โค
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วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ

(ไทย)

17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK
373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชยั -พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ร้านค้าปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ
( ยู เ อ อี ฝรั ่งเศส)
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.20 น.เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั ่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
08.00 น. เดินทางถึง เมืองปารีส ประเทศฝรั ่งเศส หลังผ่ านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และรับสัมภาระแล้ว นําท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของ
ประเทศฝรัง่ เศส เมืองที่มีมนต์เสน่ หอ์ นั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปั จจุบนั กรุงปารีสเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้าํ สมัยแห่งหนึ่ งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของ
การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุ ง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สาํ คัญที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก นํ าถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ
หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วย
ความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1889 นํ าท่านถ่ายรูปประตูชัย
ชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชั้นนําระดับโลกที่ต้งั เรียงรายอยู่บนถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดําเนิ น
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํ าท่านถ่ายรูปหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มี
ชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั
เป็ นสถานที่ที่จดั แสดงและเก็บรักษาผลงาน ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็ นจํานวนมาก อิสระท่าน
เลื อกซื้ อสินค้าแฟชัน่ ราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่องสําอาง นํ้ าหอม
นาฬิกาหรือกระเป๋า นําท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ําแซนที่ไหล
ผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่าง ๆ ตลอดสองฝากฝั ่ง
แม่น้ํา เป็ นอีกหนึ่ งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
ค ่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ Mercure Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม พระราชวังแวร์ซายส์-นั ่งรถไฟความเร็วสูง TGV-เมืองสตราสบูรก์

(ฝรั ่งเศส)
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บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ หนึ่ งในสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝรัง่ เศส ตั้งอยู่
ทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ข องปารี ส ณ เมื อ งแวร์ซ ายส์
นับเป็ นพระราชวังวังที่มีความยิ่งใหญ่และงดงามอลังการ
มากจนติดหนึ่ งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับ
การขึ้ นทะเบียนให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวัง
สร้างในรูปแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17
และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพ
ทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปิ นชั้นเอก 15,034 ชิ้ น โดยมีหอ้ งกระจก (Galerie
des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) อันแสนโด่งดังจากการเป็ นห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่าง
สัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งถือเป็ นห้องแห่งประวัติศาสตร์ที่สาํ คัญทั้ง
ยังมีขนาดใหญ่จาํ นวน 17 บาน ที่สามารถเป็ นจุดชมวิวทัศน์ของสวนแวร์ซายที่สวยงาม ด้วยทุกๆเหตุผล
มารวมกันจึงทําให้พระราชวังแห่งนี้ กลายเป็ นจุดหมายปลายทางสําหรับเหล่ านั กท่องเที่ยวที่มาเยือน
ฝรัง่ เศสไม่แพ้หอไอเฟล
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้ น นาท่านนั ่งรถไฟความเร็วสู ง TGV เพื่อเดินทางสู่
เมื อ งสตราสบู ร ก์ TGVเป็ นรถไฟที่ ถื อ กํา เนิ ด ขึ้ นเป็ นครั้ ง แรกในประเทศฝรัง่ เศส โดยเริ่ ม ต้น จาก
แนวความคิดที่ตอ้ งการจะพัฒนารถไฟซึ่งถือได้ว่าเป็ นระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะที่เป็ นที่นิยมสูง
ที่สุดประเภทหนึ่ งของแถบทวีป เนื่ องจากประเทศฝรัง่ เศสซึ่งเป็ นประเทศขนาดใหญ่และอยู่เกือบใจกลาง
ของทวีปยุโรป ดังนั้ นการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศจึงต้องมีระบบการคมนาคม
ขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็ว
ค ่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นํ าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ 7 Hotel & Fitness Hotel หรือระดับ
เดียวกัน
เช้า

วันที่สี่

สตราสบูรก์ -มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ -อินเทอลาเก้น-ช้อปปิ้ ง
ฯ)

(ฝรั ่งเศส-สวิส

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าท่านเที่ยวชม เมืองสตราสบูรก์ เป็ นเมืองใหญ่ที่มี
สถาปั ตยกรรมสมัยโบราณเป็ นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปั จจุบนั ได้ชื่นชม นําท่านชม จัตุรสั เกล
แบร์ จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจัตุรัสยังเป็ น
ที่ต้งั ของ รูปปั้ นช็อ ง แบ๊บติ สต์ เกลแบร์ ผูท้ ี่ มีบทบาทสําคัญ ในเรื่ องสงครามการปฏิวัติของประเทศ
ฝรัง่ เศส นอกจากนั้นในบริเวณใกล้เคียงยังมีสนค้
ิ้ าแบรนเนอมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อกัน นํ าท่าน
ถ่ายรูปและเข้าชม มหาวิหารแห่งสตราสบู รก์ มหาวิหารประจําเมืองสตราสบูร์ก คริ สตจักรนิ กาย
โรมันคาทอลิ ก มีความสูงอยู่ที่ 142 เมตร ซึ่ งถูกสร้างขึ้ นระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ที่สร้างด้วยหิน
ทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือว่าเป็ นอาคารโบสถ์ที่สงู ที่สุดในประเทศฝรัง่ เศส
We’re ONE CENTER

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร นํ า ท่า นเดิ นทางสู่ เมื องอิน เทอลาเก้น เป็ นเมือ งที่ ต้งั อยู่
ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรี ย นซ์ (Brienz lake) อิส ระให้ท่า นได้สัมผัส
บรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็ก ๆ พร้อมช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถ
เลื อกซื้ อนาฬิกายี่หอ้ ดังหลากหลายที่ผลิ ตในสวิส ไม่ว่าจะเป็ น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG
HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่น ๆ อีกมากมาย
ค ่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ City Oberland Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่หา้ แองเกลเบิรก์ -ทิตลิส-ลูเซิรน์ -สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
เทีย่ ง

(สวิสฯ)
เช้า

ค ่า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิรก์ เพื่อนั ง่ กระเช้า
หมุนแห่งแรกของโลก สู่ ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุม
ตลอดทั้งปี สูงถึง 10,000 ฟิ ต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้ หิมะจะไม่ละลายตลอดทั้งปี * นั ง่
กระเช้ายักษ์ที่หมุนได้รอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ชื่อว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานี บนยอดเขาทิท
ลิสซึ่งเป็ นอาคารใหญ่มีท้งั หมด 4 ชั้น และบริเวณชั้น 4 ซึ่งเป็ นชั้นบนสุด จะเป็ นชั้นที่ท่านสามารถเดิน
ยํา่ หิมะออกไปยังลานกว้างซึ่งเป็ นจุดชมวิวบนยอดเขา ท่านสามารถเที่ยวชมส่วนอื่นๆของเยอดเขาได้ไม่
ว่าจะเป็ นถํ้านํ้ าแข็ ง ร้า นขายของที่ ระลึ กและร้า นอาหารอิส ระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเลือ ก
รับประทานอาหารได้จากห้องอาหารบนยอดเขาทิตลิส ถึงเวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสู่เมืองลู
เซิรน์ อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป
(The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่
น้อยสลับกับป่ าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนิ นเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วย ดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอัน
เขียวชอุ่ม นําท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้าม
แม่น้ํารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของ
เมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้ เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุ งหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยัง
ป้ อ มแปดเหลี่ ย มกลางนํ้ า จัว่ แต่ล ะช่ องของสะพานจะมี ภาพเขีย นเรื่ อ งราวประวัติ ความเป็ นมาของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้นี้ถูกไฟ
ไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้ นใหม่เกือบหมด นําท่านชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็ น
อนุ สาวรีย์ที่ต้งั อยู่ใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ห์ ซึ่ งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิ ตเซอร์แลนด์อยู่
อนุ สาวรี ยร์ ูปสิงโตแห่งนี้ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่
ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้า งขึ้ นเพื่ อ เป็ นเกี ย รติ แ ก่ ท หารสวิ ส ฯ ในด้า นความกล้า หาญ ซื่ อ สัต ย์
จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรัง่ เศส ระหว่างการต่อสูป้ ้ องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระ
เจ้าหลุยส์ที่ 16
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ Ibis Style Luzern Cityหรือระดับเดียวกัน

วันที่หก มิลาน-มหาวิหารเมืองมิลาน-แกลเลอเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล
ฯ-อิตาลี)

( ส วิ ส
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บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้ นนํ าท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN)
เมืองสําคัญทางภาคเหนื อของอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คาํ
ว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู่กลางที่ราบ มีชื่อเสียงในด้านแฟชัน่ และศิลปะ
เทีย่ ง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํ าท่านถ่ายรูป บริ เวณ ปิ อาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del
Duomo) ซึ่ งเป็ นที่ต้งั ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิ
ลาน หรือที่เรียกว่า ดูโอโม่ (DUOMO) ชื่อนี้ ไว้ใช้
เรี ย กมหาวิ ห ารประจํา เมือ ง สร้า งขึ้ นในปี ค.ศ.
1386 แล้ว เสร็ จ 400 กว่ า ปี หลัง จากนั้ น ด้า น
นอกเป็ นยอดแหลม 135 ยอด จึ ง มีชื่ อ เรี ย กว่ า
"มหาวิห ารเม่น " มี รูป สลัก หินอ่ อนจากยุ คต่ างๆ
ประดับอยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมี
รูปปั้ นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่ า
และบริเวณนั้นยังเป็ นศูนย์กลางแหล่งชุมนุ มของผูค้ นมาทุกยุคสมัย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
และช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีจาํ หน่ ายมากมายในบริเวณ แกลเลอเรีย วิตโตรีโอ เอมานู เอล หรือ
จะเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองตามอัธยาศัย
ค ่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นํ าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับ
เดียวกัน
วันทีเ่ จ็ด เวนิส-พระราชวังดอดจ์—จัตรุ สั มาร์โค-สะพานถอนหายใจ-เวนิส เมสเตร้
(อิตาลี)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต
ซึ่งเกาะเวนิ สถูกสร้างขึ้ นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิ เทีย ซึ่ง
เป็ นส่ วนหนึ่ งของทะเลอาเดรี ยติก เป็ นเมืองท่าโบราณ
และเป็ นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้ นนํ าท่าน
ออกเดิ น ทางสู่ ท่ า เรื อ ตรอนเคตโต้ เพื่ อ เดิ น ทางสู่
เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมน
ติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลอง
แทนถนน มี สมญานามว่ า เป็ น “ราชิ นีแ ห่ งทะเลเอเดรี
ยติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้ นฝั ง่ ที่บริเวณซานมาร์โค
ศูนย์กลางของเกาะเวนิ ส จากนั้ นนํ าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิ ส ชม สะพานถอนหายใจ ที่มี
เรื่องราวน่ าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและ
โลกภายนอกเป็ นครั้งสุดท้าย ระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับ วังดอดจ์ อันเป็ น
สถานที่พาํ นักของเจ้าผูค้ รองนครเวนิ สในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้ มาเเล้วคือคาสโน
ว่านั น่ เอง นํ าท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรสั ซานมาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็ นห้องนั ง่ เล่นที่สวย
ที่สุดในยุโรป” จัตุรสั ถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โค ที่มีโดมใหญ่ 5 โดมตาม
เช้า
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แบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้ นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์
เสน่ หแ์ ห่งนครเวนิ ส, ชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซื้ อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่องแก้วมู
ราโน่ ,หน้า กากเวนิ ส หรื อนั ่งจิบกาแฟในร้าน Cafe Florian ที่เ ปิ ดให้บริ การมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720
หลังจากนั้น นําท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
ค ่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานําท่านล่องเรือกลับขึ้ นสู่ฝั่งเมสเตร และนํ าท่านเข้าสู่
ที่พกั  ณ Bedbank Venice Mestre หรือระดับเดียวกัน
วันทีแ่ ปด McArthur Glen Outlet-สนามบิน-ดูไบ
(อิตาลี-ยูเออี)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้ น นํ าท่านเดินทางสู่ Noventa Di Piave
Designer Outlet ให้ท่านได้เลือกเดินซื้ อสินค้าตามใจชอบ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 136
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
วันทีเ่ ก้า ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
00.15 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

กาหนดการเดินทาง

ราคา
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มกราคม

31 ม.ค. – 8 ก.พ. 2562

กุมภาพันธ์

15-23 ก.พ. 2562

มีนาคม

21-29 มี.ค. / 28 มี.ค.-5 เม.ย. 2562

57,900
57,900
57,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิม่ ท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้น ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อม
คณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ใน
กรณีที่ไม่
สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่า งๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ

ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
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ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุ ณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสําเนาหนั งสือเดินทาง (หลังจอง
ภายใน 3 วัน)
2.
ชําระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่ านที่ ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูก ค้าอยู่ต่า งจัง หวัด) เพื่ อมายื่นวี ซ่าหรื อวัน
เดินทาง ให้ท่าน
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้ นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6.
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง
7.
กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง เช่น
ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบินหรือค่าตัว๋ เครื่องบิน เป็ นต้น

หมายเหตุ
1.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผเู ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงิน
โดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นตามจริง
2.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบ
ใดๆ
ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศ
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4.
บริษัท
5.
บิน

6.
ท่าน

ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทาง
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
สําหรับที่นัง่ LONG LEG หรือที่นัง่ บริเวณทางออกฉุ กเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการ
กําหนด
เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้
อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการให้ที่นัง่ LONG LEG ขึ้ นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการ
บินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้ นอยู่กับการออกแบบของแต่ล ะ
โรงแรม
เอกสารในการขอยื่นวี ซ่ าประเทศเชงเก้น ระยะเวลาในการยื่น 15 วัน ท าการ ผูเ้ ดิ นทางต้อ งมาสแกน
ลายนิ้ วมื อ ณ สถานทู ต ตามวั น และเวลาที่ นั ด หมาย (เอกสารและขั้ น ตอนการยื่ น วี ซ่ า อาจจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพือ่ ความถูกต้องในการเตรียมตัวเพือ่ ยืน่ วีซ่า
1.
พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่า
จะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซ่า
2.
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้ นและมีอายุ ไม่เกิน 6
เดือน) รูปถ่าย ต้องเห็นใบหู และ เปิ ดหน้าผาก ให้เห็นคิ้ ว ชัดเจนเท่านั้ น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์(สายตา)
และเครื่องประดับทุกชนิ ดในรูปถ่าย
3.
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.

5.
6.

ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ท่านทํางานอยู่ ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้ น โดยระบุตาํ แหน่ ง, อัตรา
เงิ น เดื อ นในปั จ จุ บัน , วัน เดื อ นปี ที่ เ ริ่ ม ทํา งานกับ บริ ษั ท นี้ และช่ ว งเวลาที่ ข อลางาน เพื่ อ เดิ น ทางไป
ยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
กรณี ที่เ ป็ นเจ้า ของกิ จการ ขอใบทะเบี ย นการค้า และหนัง สื อ รับ รองที่คัดไว้ไ ม่เ กิ น 3 เดื อ น พร้อ ม
วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
รายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน (Statement) ขอไว้ไม่เกิน 15 วันก่อนทาการยื่นวีซ่า พร้อมสําเนา
สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงิน
สมํา่ เสมอ และมีจาํ นวนไม่ตาํ ่ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา **สถานฑูตไม่
รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
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7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

กรณี ที่บริ ษั ทของท่า นเป็ นผูร้ ับผิ ดชอบค่ าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผูเ้ ดิน ทางทั้งหมด นอกเหนื อจาก
เอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย
และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั้น
กรณีที่เด็กอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทําจดหมายยินยอม
โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอ
ยื่นคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทาง
บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนั ดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติใน
นามของบริษัท
การยื่นวีซ่านั้ น ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20 ,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้ น ถึงสามารถดําเนิ นการ
ขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปล
เอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
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ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
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 ยู(่ หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/
ดูแลผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยูท่ ี่ทางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ตอ่ เดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งทีม่ า........................................................................................................................................................
สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ า่ นมา
We’re ONE CENTER

ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู…่ ………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั วิ ีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น
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