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อาหารพเิศษ : หอยเอสคาโก ้และ สวสิฟองดวู ์

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 
2 สนามบนิดไูบ-ปารสี-หอไอเฟล-ประตชูยั-ลอ่งเรอืบาโต

มชุ    
× × √ 

3 La Vallee Village Outlet-เมอืงแรงส-์มหาวหิารประจ า
แรงส ์

√ × √ 

4 แควน้อลัซาส-สตราสบรูก์-จัตรัุสเกลแบร-์เมอืงกอลมาร ์ √ √ √ 
5 ยอดเขาทติลสิ-TITLIS CLIFF WALK-เมอืงลเูซริน์   √ √ √ 
6 เซนตม์อรติส-์รถไฟสายโรแมนตคิ BERNINA 

EXPRESS-เมอืงทริาโน่ 
√ √ √ 

7 กรงุมลิาน-ปิอาซซา่ เดล ดโูอโม-่สนามบนิเมอืงมลิาน √ √ × 
8 สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

  

UNIQUE FRANCE SWISS ITALY 8 DAYS 
ยอดเขาทติลสิ รถไฟเบอรน์นิา่เอ็กซเ์พรส 
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วนัทีห่นึง่ กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ           (-/-/-)  

 

22.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประต ู

9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง ดูไบ-ปารสี-หอไอเฟล-ประตูชยั-ลอ่งเรอืบาโตมุช        (-/L/D) 

 

01.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385 

( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

04.45 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

08.20 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK073 ( บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)  

13.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

น าทา่นเดนิทางเขา้สูม่หานครปารสี เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส  

- เมอืงที่มมีนต์เสน่ห์อันเหลือลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยอืนมากที่สุด 

ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ

และวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่งหนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ย

อทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น 

วทิยาศาสตร์และศลิปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งใน

เมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

- จาก นั้นน า ถ่ า ย รู ป เ ป็ นที่ ร ะ ลึก กั บ  หอไอ เฟล 

สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ย

ความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889  

- จากนัน้น าท่านถ่ายรูป ประตูชยั และผ่านชมทวิทัศน์

ของรา้นคา้บูตคิชัน้น าระดับโลก ทีต่ัง้เรยีงรายอยู่บน

ถนนฌ็องเชลเิซ ่ 

- จากนั้นน าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches River Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนทีไ่หล

ผ่านใจกลางกรุงปารีส  ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสอง

ฝากฝ่ังแมน่ ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ  

- จากนัน้น าท่านสู่ Samaritaine หา้งสรรพสนิคา้ใจ
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กลางเมอืงปารสีรมิฝ่ังแมน่ ้าแซน ซึง่เปิดใหบ้รกิารมาแลว้กว่า150ปี และไดม้กีารปรับปรุงใหม ่แลว้เสร็จ

เมือ่ปี 2021 ภายในหา้งฯนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นม มากมายแลว้ยังมภีาพวาดศลิปะหลายรูปแบบที่

สวยงามอกีหนึง่แหง่ในกรงุปารสี 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม La Vallee Village Outlet-เมอืงแรงส-์มหาวหิารประจ าแรงส ์     (B/-/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่La Vallee Village Outlet  

- แหลง่ชอ้ปป้ิงทีร่วมรา้นคา้แบรนดเ์นมดังมากมายกว่า 70 รา้น สัมผัสประสบการณ์การชอ้ปป้ิงทีค่รบครัน

ดว้ยสนิคา้ชัน้น าต่าง ๆ มากมาย เชน่ CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, 

FRANCOIS, DIESEL GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN 

KLEIN, SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย (ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารไดภ้ายใน OUTLET)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแรงส ์(Reims)  

- เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นแควน้ชอ็งปาญ-อารแ์ดน แควน้ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นถิน่ก าเนดิของแชมเปญ  

- น าทา่นถา่ยรปู  มหาวหิารแรงส ์(Reims Cathedral) ทีถ่กูใชเ้พือ่เป็นสถานทีส่ าหรับการท าพระราชพธิี

บรมราชาภเิษกกษัตรยิฝ์ร่ังเศส โดยมหาวหิารถูกตกแต่งดว้ยประตมิากรรมแบบโกธคิ และไดรั้บเลอืก

โดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 1991 ภายในมหีนา้ต่างประดับกระจกสทีี่

สรา้งระหว่างครสิตศ์ตวรรษที ่13 ถงึ 20 ประดับหนา้ต่างกุหลาบที่ไดรั้บการประดับดว้ยกระจกส ีมหา

วหิารแหง่นีย้งัเป็นมหาวหิารทีป่ระกอบพธิรีาชาภเิษกสวมมงกฎุการขึน้เป็นกษัตรยิแ์หง่ฝร่ังเศสตัง้แตส่มยั

ของพระเจา้โคลวสิในปี ค.ศ. 496 และเหตุการณ์ส าคัญทีเ่กดิขึน้ทีน่ี่ก็คอืการทีโ่จนออฟอารค์น าก าลัง

ของฝร่ังเศส บกุเขา้ยดึมหาวหิารคนืจากองักฤษในชว่งสงครามรอ้ยปีเพือ่ประกอบพธิรีาชาภเิษกพระเจา้

ชารล์สท์ี ่7 ในปีค.ศ. 1429 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Hotel Novotel Suite Reims Centre หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่  แควน้อลัซาส-สตราสบูรก์-จตัุรสัเกลแบร-์เมอืงกอลมาร ์     (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสตราสบรูก์ (Strasbourg)  
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- เมอืงมรดกโลกดา้นมนุษยชาตขิององคก์ารยเูนสโก เป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้อัลซาส (Alsace) แห่ง

ฝร่ังเศส เป็นเมอืงทีเ่รยีกไดว้่า ม ี2 วัฒนธรรมคอื ฝร่ังเศสและเยอรมัน เนื่องจากผลัดกันอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูรก์เป็นเมอืงใหญ่มสีถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็น

รอ่งรอยประวัตศิาสตรใ์หช้าวเมอืงปัจจบุนัไดช้ืน่  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นชม จตัรุสัเกลแบร ์ 

- จัตุรัสทีม่ขีนาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดซึง่ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางของเมอืงสตราสบรูก์ โดยภายในจัตุรัสยังเป็นทีต่ัง้

ของ รปูปัน้ชอ็ง แบบ๊ตสิต ์เกลแบร ์ผูท้ีม่บีทบาทส าคัญในเรือ่งสงครามการปฏวิัตขิองประเทศฝร่ังเศส  

- น าทา่นถา่ยรปู มหาวหิารแหง่สตราสบรูก์ มคีวามสงูอยูท่ี ่142 เมตร ซึง่ถกูสรา้งขึน้ระหวา่งปี 1176 ถงึ 

1439 ทีส่รา้งดว้ยหนิทรายสชีมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถอืว่าเป็นอาคารโบสถท์ีส่งูทีส่ดุใน

ประเทศฝร่ังเศส  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกอลมาร ์(COLMAR)  

- เมอืงศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วอนัดับสองของแควน้อลัซาซ (ALSACE) เป็นเมอืงทีย่ังคงความงดงามของ

สถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ยา่งมาก  

- น าท่านชมเขตเมืองเก่ากอลมาร์ (COLMAR 

OLD TOWN) เขตที่มีสถาปัตยกรรมในยุค

ศตวรรษที ่16-17 ตัง้อยู่ ซ ึง่บางหลังเป็นอาคาร

สไตลเ์รอเนซองสอ์ันงดงามเป็นย่านทีม่ฉีายาว่า 

“เวนสินอ้ย” (LITTLE VENICE) ยา่นทีไ่ดช้ ือ่

มาจากลักษณะของบา้นเรอืนที่ตัง้อยู่บนสองฝ่ัง

คลอง ตัง้อยูต่ดิกับแมน่ ้าโลช (LAUCH) มคีลอง

เล็ก ๆ และมีบา้นไมแ้บบเก่าแก่สไตล์เยอรมัน

กอธคิและเรอเนซองส ์

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Hotel Ibis Styles Colmar Nord หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ยอดเขาทติลสิ- TITLIS CLIFF WALK-เมอืงลูเซริน์                       (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงแองเกลิเบริก์ เพือ่น่ังกระเชา้หมนุแห่งแรกของ

โลกสู ่ยอดเขาทติลสิ (TITLIS)  
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- แหล่งเล่นสกขีองสวติเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หมิะ

คลมุตลอดทัง้ปี สงูถงึ 10,000 ฟิต หรอื 3,020 เมตร 

บนยอดเขาแห่งนี้หิมะจะไม่ละลายตลอดทัง้ปี น่ัง

กระเชา้ยักษ์ที่หมุนไดร้อบทศิเครื่องแรกของโลกที่

ชือ่ว่า REVOLVING ROTAIR จนถงึสถานีบนยอด

เขาทติลสิ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  

หลังจากนั้นอสิระใหทุ้กท่านไดส้นุกสนานกับกจิกรรม

ตา่งๆบนเยอดเขาแหง่นีไ้มว่า่จะเป็น 

- การ ชมถ า้น า้แข็ง ซึง่เป็นถ ้าที่เกดิจากฝีมอืมนุษย ์

ภายในเป็นผนังน ้ าแข็งพรอ้มมีค าอธยิายเป็นจุด ๆ 

หรือสามารถเดนิไปยัง TITLIS CLIFF WALK 

สะพานแขวนบนยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในยโุรป  

- รวมถงึการเลือกซือ้สนิคา้ที่ รา้นขายของทีร่ะลกึ 

และ ลานหมิะ ซึง่เป็นชัน้บนสดุซึง่จะเป็นชัน้ทีท่า่นสามารถเดนิย ่าหมิะออกไปยังลานกวา้งซึง่เป็นจุดชม

ววิบนยอดเขา  

ถงึเวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัลงจากยอดเขาสู่เมอืงแองเกลิเบริก์ และเดนิทางต่อไปยัง 

เมอืงลเูซริน์   

- อดตีหัวเมอืงโบราณของสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นดนิแดนทีไ่ดรั้บสมญานามว่า หลังคาแห่งทวปียโุรป (The 

roof of Europe) เพราะนอกจากจะมเีทอืกเขาสงูเสยีดฟ้าอยา่งเทอืกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมภีเูขาใหญน่อ้ย

สลับกับป่าไมท้ีแ่ทรกตัวอยู่ตามเนนิเขาและไหล่เขา สลับแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อันเขยีว

ชอุม่  

- น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไมช้าเปล 

หรอืสะพานวหิาร (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้า

รอยซ ์เป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแก่ ที่สุดในโลก มอีายุ

หลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัตศิาสตรข์อง

เมอืงลูเซริน์เลยทเีดยีว สะพานวหิารนี้เป็นสะพาน

ทีแ่ข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชือ่มต่อไป

ยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน ้ า จ่ัวแต่ละช่องของ

สะพานจะมภีาพเขยีนเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายุ

กวา่ 400 ปี แตน่่าเสยีดายทีปั่จจบุนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สยีหายไปมาก ตอ้งบรูณะสรา้งขึน้ใหมเ่กอืบ

หมด  

- จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม รูปแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงทีห่ัวของ

สงิโตจะมโีล่ห ์ซึง่มกีากบาทสัญลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนุสาวรยีร์ูปสงิโตแห่งนี้ออกแบบและ
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แกะสลักโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็น

เกยีรตแิกท่หารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือ่สัตย ์จงรักภักด ีทีเ่สยีชวีติในประเทศฝร่ังเศส ระหว่าง

การตอ่สูป้้องกนัพระราชวังในครัง้ปฏวิัตใิหญส่มยัพระเจา้หลยุสท์ี ่16 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Hotel Ibis Styles Luzern City หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เซนตม์อรติส-์รถไฟสายโรแมนตคิ BERNINA EXPRESS-เมอืงทริาโน ่ (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนตม์อรติส ์(St. Moritz)  

- เมอืงรีสอรท์หรูในหุบเขาของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่บนส่วนหนึง่ของเทอืกเขาแอลป์ในระดับ

ความสงูที ่1775 ม. เหนอืน ้าทะเล ซึง่ทางตะวันออกของเทอืกเขามยีอดภเูขา Piz Bernina ตระหงา่นสงู

ทีส่ดุ ทีร่ะดับ 4049 ม. อยูห่า่งจากตัวเมอืงไปทางทศิใตเ้พยีงไมก่ีก่โิลเมตร เซนตม์อรติส ์แบง่ออกเป็น

สองสว่น คอื สว่นทีอ่ยูบ่นเขา และสว่นทีร่าบโดยมทีะเลสาบขัน้อยูต่รงกลาง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถไฟ BERNINA EXPRESS  

- หนึง่ในเสน้ทางของรถไฟ Glacier Express ซึง่เป็น

รถไฟ Panoramic Train ทีช่า้ทีสุ่ดเพือ่ใหท้่านสัมผัส

บรรยากาศเสน้ทางรถไฟที่เก่าแก่และสวยงาม เป็น

เสน้ทางมชีือ่เสยีงมากที่สุดแห่งหนึง่ของ Switzerland 

ทา่นไดช้ืน่ชมทวิทัศน์สองขา้งทางทีส่วยงาม โดยรถไฟ

นัน้จะเดนิทางขา้มผ่านเทอืกเขาแอลป์บนความสูงกว่า 

2000 เมตรจากกระดับน ้าทะเล และยังเป็นเสน้ทางสาย

มรดกโลกทางธรรมชาตทิีอ่งคก์าร UNESCO ใหก้ารยอมรับ  

โดยจดุหมายปลายทางของรถไฟจะอยูท่ี ่เมอืงทริาโน ่ประเทศอติาล ี 

- เมอืงเล็กๆ ทีอ่ยูใ่นแควน้เวทตนิทางตอนเหนอืของประเทศอติาลแีละเป็นเมอืงชายแดนระหว่างประเทศ

อติาลกีบัสวติเซอรแ์ลนด ์เดนิทางถงึเมอืงทริาโน ่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่แควน้ลอมบารเ์ดยี ตัง้อยูบ่รเิวณพรมแดนกับประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

โคโมเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเทอืกเขาแอลป์ ทศิเหนอืของเมอืงอยูต่ดิกบัทะเลสาบโคโม  

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Just Hotel Lomazzo Fiera หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด กรงุมลิาน-ปิอาซซา่ เดล ดโูอโม-่สนามบนิ                  (B/L/-)  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน (MILAN)  

- เมอืงส าคัญทาง ภาคเหนอืของอติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณที่

ราบลอมบารเ์ดยี ชือ่เมอืงมลิานมาจากภาษาเซลต์

ค าว่า MID-LAN ซึง่หมายถึงอยู่กลางที่ราบ มี

ชือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ  

- น าท่านเที่ยวชม ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza 

Del Duomo) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ มหาวหิารแหง่เมอืง

มลิาน หรอื ทีเ่รยีกว่าดูโอโม่ (DUOMO) ชือ่นี้ไว ้

ใชเ้รียกมหาวิหารประจ าเมือง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1386 แลว้เสร็จ 400 กว่าปีหลังจากนัน้ ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จงึมชีือ่เรยีกว่า "มหาวหิาร

เมน่" มรีปูสลักหนิออ่นจากยคุตา่งๆ ประดับอยูก่วา่สามพันรูป บนยอดของมหาวหิารมรีูปปั้นทองขนาด 4 

เมตร ของพระแมม่าดอนน่า และบรเิวณนัน้ยงัเป็นศนูยก์ลางแหลง่ชมุนุมของผูค้นมาทกุยคุสมยั  

- อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ซึง่มจี าหน่ายมากมายในบรเิวณ กลัเลเรยี วติโตรโีอ เอมานเูอล 

หรอืจะเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบนิ 

22.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK092 

( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีแ่ปด สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ         (-/-/-)  

 

06.25 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

19.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
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ทางบรษัิทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แตบ่างครัง้การเดนิทางอาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลัก และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์

 

วันเดนิทาง ตารางการบนิ ราคา พักเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

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 

ราคาส าหรบัเด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี ไมใ่ชเ้ตยีง ลด 5,000 บาท จากราคาทวัร ์

กรณีจอยแลนด ์สามารถสอบถามราคาการหกัคา่ต ัว๋เครือ่งบนิไดจ้ากเจา้หนา้ที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดศกึษาเงือ่นไขตา่งๆ และรายละเอยีดการเดนิทางใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นตดัสนิใจซือ้ 

เมือ่ทา่นท าการช าระมดัจ าแลว้ ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆทีบ่รษิทัระบุไว ้

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารทีร่วมในรายการทวัร ์

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไป-กลบัพรอ้มคณะ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ 

 โรงแรมทีพั่กระดบั 4 ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (2-3 ทา่น/หอ้ง) 

 คา่ธรรมเนยีมเนยีมในการยืน่วซีา่เชงเกน้ (ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย) 
 คา่อาหารและคา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการการเดนิทาง 
 คา่รถปรับอากาศ บรกิารน าเทีย่วตามรายการการทอ่งเทีย่ว 
 หัวหนา้ทวัรเ์ดนิทางพรอ้มคณะเดนิทางจากประเทศไทย ดแูลและใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเงือ่นไขแหง่กรมธรรมป์ระกนัภัย) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 คา่ประกนัสขุภาพ (covid-19) เงือ่นไขตามกรมธรรม ์
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เง ือ่นไขการจองและการช าระเงนิ 

1. ช าระมัดจ าทา่นละ 21,000 บาท หลังจากท าการจองใน 3 วันท าการหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอื

เดนิทางทีม่อีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบัในโปรแกรมการเดนิทาง 

2. ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วัน กอ่นวันเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไม่มกีารช าระเขา้มาถอืวา่ท่านสละสทิธิใ์น

การเดนิทาง และไม่สามารถขอเงนิคนืได  ้ (กรณียังไม่ทราบผลวซี่า ทางบรษัิทฯขออนุญาตเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามที่

ก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ หรอืตัว๋โดยสารอืน่ๆในการเดนิทางเพือ่มาท าการยืน่วซีา่ 

หรอืในวนัเดนิทางไป-กลบัจากสนามบนิ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิหรอืตั๋วโดยสารอืน่ๆ มฉิะนัน้

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิและการคนืเงนิ 

1. ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนัก่อนการเดนิทางขึน้ไป คดิค่าธรรมเนยีมท่านละ 1,000 บาท (ทางบริษัทฯ ขอเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง คนืมดัจ า 40% (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ 

คา่วซีา่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามราคาทวัรท์ ีต่ามระบุในโปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

5. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

6. กรณีวซี่าถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซี่าและ

คา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และคา่โรงแรม  เป็นตน้ 

7. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของ

นกัท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วมคี่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิเพือ่เตรยีมการจดัน าเทีย่ว ใหน้ ามาหกัจากเงนิ

คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ท ัง้นี ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบ เช่น คา่วซี่า คา่มดัจ าต ัว๋

เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น 

และยินดีคนืเงินค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซ่า และท่านไดรั้บการอนุมัตวิซี่าแลว้ ทางบริษัทขอเรียกเก็บ

คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารทีเ่กดิขึน้จรงิ และทา่นสามารถน าวซีา่นีไ้ปใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ยังไมห่มดอาย)ุ 

2. หากทา่นสละสทิธิใ์นการไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3. ตัว๋เครือ่งบนิทีจั่ดไวต้ามโปรแกรมทวัร ์เป็นตัว๋แบบหมูค่ณะ ซึง่จะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีทีท่า่นตอ้งการแยก

วันเดนิทางกลับหรอืไปกอ่น โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่สอบถามราคาอีกครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผูเ้ดนิทาง เป็นการจัดการ

ภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้

ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีณุสมบัตติามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาอังกฤษได ้ไม่มปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกดิเหตฉุุกเฉิน

และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

อตัราคา่บรกิารทีไ่มร่วมในรายการทวัร ์

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเดนิทาง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์ค่าเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทัวร์ ค่า

มนิบิาร ์คา่บรกิารซกัรดี หรอื คา่เกดิความเสยีหายตา่งๆภายในหอ้งพัก เป็นตน้ 

 คา่สว่นเกนิของน ้าหนักกระเป๋า สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก./ทา่น 

 คา่ทปิคนขับรถทอ้งถิน่  (2 ยโูรx 6 วนั = 12 ยโูร ) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรค์นไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

 คา่ RT-PCR TEST กอ่นออกเดนิทางจากประเทศไทย (ถา้ประเทศปลายทางตอ้งการเอกสาร) 

 คา่ RT-PCR TEST กอ่นเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย (ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาล) 

 คา่ใชจ้า่ยในการกกัตวัในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เมือ่ถงึไทย  

(เงือ่นไขตามทีท่างรัฐบาลก าหนด) 
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4. การพจิารณาผลวซีา่ เป็นอ านาจการตดัสนิใจของสถานทตูเทา่นัน้ ทางบรษัิทเป็นเพยีงผูใ้หบ้รกิารและอ านวยความสะดวกใน

ยืน่วซีา่เทา่นัน้ และหากทา่นถกูปฏเิสรธวซีา่ ทางสถานทตูมสีทิธิท์ีจ่ะไมแ่จง้เหตผุลใหท้ราบ 

5. โรงแรมทีพั่กส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มเีครื่องปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคุมความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนื่องจากสภาพ

ภมูอิากาศหนาวเย็นเกอืบทัง้ปี และส าหรับหอ้งหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 เตยีง และเตยีงเสรมิ

หรอื SOFA BED ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. เมือ่ทา่นไดม้กีารช าระเงนิแลว้ ไมว่า่จะโดยตรงกบับรษัิทฯหรอืตัวแทนของบรษัิท จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขตา่งๆทีท่าง

บรษัิทฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 


