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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 สเตคเคลแบรก์-ยอดเขาชลิธอรน์-หมูบ่า้นMURREN

อนิเตอรล์าเกน้ 
√ √ √ 

6 ทะเลสาบเบรยีนซ-์หมูบ่า้น ISELTWALD-เมอืงลเูซริน์     √ √ √ 

7 เมอืงซกู-เมอืงซรูคิ-จัตรัุสปาราเดพลาทซ-์สนามบนิซรูคิ √ √ × 

8 สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

     

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม  ิ- ดูไบ           (-/-/-)  

 

17.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 

ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

20.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่

EK373 ( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

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

 

00.35 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

03.20 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK071 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)  

08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

น าท่านเดนิทางเขา้สู่มหานครปารสี เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ 

ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยอืนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งใน

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่งหนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง 
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การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีสุ่ด

แหง่หนึง่ของโลก 

 

จากนัน้น าถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั หอไอเฟล สญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสีดว้ยความสงู

ถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889  

 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูป ประตูชยั  และผ่านชม

ทวิทัศน์ของรา้นคา้บูตคิชัน้น าระดับโลก ทีต่ัง้เรยีง

รายอยูบ่นถนนฌ็องเชลเิซ ่ 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches River Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนที่

ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอด

สองฝากฝ่ังแม่น ้ า เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่า

ประทับใจ  

 

 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่Samaritaine หา้งสรรพสนิคา้ใจกลางเมอืงปารสีรมิฝ่ังแมน่ ้าแซน ซึง่เปิดใหบ้รกิาร

มาแลว้กวา่150ปี และไดม้กีารปรับปรุงใหม ่แลว้เสร็จเมือ่ปี 2021 ภายในหา้งฯนอกจากจะมสีนิคา้แบ

รนดเ์นม มากมายแลว้ยงัมภีาพวาดศลิปะหลายรปูแบบทีส่วยงามอกีหนึง่แหง่ในกรงุปารสี 

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Forest Hill Meudon หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม La Vallee Village Outlet-เมอืงแรงส-์มหาวหิารประจ าแรงส ์     (B/-/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่La Vallee Village Outlet แหล่งชอ้ปป้ิงทีร่วมรา้นคา้แบรนดเ์นมดัง

มากมายกว่า 70 รา้น สัมผัสประสบการณ์การชอ้ปป้ิงทีค่รบครันดว้ยสนิคา้ชัน้น 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 าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแรงส ์(Reims) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นแควน้ช็องปาญ-อารแ์ดน แควน้ที่

ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นถิน่ก าเนดิของแชมเปญ  

 

น าทา่นถ่ายรูป  มหาวหิารแรงส ์(Reims Cathedral) ทีถู่กใชเ้พือ่เป็นสถานทีส่ าหรับการท าพระราช

พธิบีรมราชาภเิษกกษัตรยิฝ์ร่ังเศส  

- มหาวหิารถูกตกแต่งดว้ยประตมิากรรมแบบโกธคิ และไดรั้บเลือกโดยองค์การยูเนสโกใหข้ึน้

ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหนา้ต่างประดับกระจกสีที่สรา้งระหว่าง

ครสิตศ์ตวรรษที ่13 ถงึ 20 ประดับหนา้ตา่งกหุลาบทีไ่ดรั้บการประดับดว้ยกระจกส ีมหาวหิารแห่ง

นี้ยังเป็นมหาวหิารทีป่ระกอบพธิรีาชาภเิษกสวมมงกุฎการขึน้เป็นกษัตรยิแ์ห่งฝร่ังเศสตัง้แต่สมัย

ของพระเจา้โคลวสิในปี ค.ศ. 496 และเหตุการณ์ส าคัญทีเ่กดิขึน้ทีน่ี่ก็คอืการทีโ่จนออฟอารค์น า

ก าลังของฝร่ังเศส บุกเขา้ยดึมหาวหิารคืนจากอังกฤษในช่วงสงครามรอ้ยปีเพื่อประกอบพิธี

ราชาภเิษกพระเจา้ชารล์สท์ี ่7 ในปีค.ศ. 1429 

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Mecure Reims Cathedrale หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่  แควน้อลัซาส-สตราสบูรก์-จตัุรสัเกลแบร-์เมอืงกอลมาร ์     (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมอืงมรดกโลกดา้นมนุษยชาตขิององคก์าร

ยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่งแควน้อัลซาส (Alsace) แห่งฝร่ังเศส เป็นเมืองที่เรียกไดว้่า มี 2 

วัฒนธรรมคอื ฝร่ังเศสและเยอรมัน เนื่องจากผลัดกันอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกัน

ไปมา สตราสบูรก์เป็นเมอืงใหญ่มสีถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัตศิาสตร์ใหช้าวเมอืง

ปัจจบุนัไดช้ืน่  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

น าท่านชม จตัรุสัเกลแบร ์จัตุรัสทีม่ขีนาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางของเมอืงสตราสบรูก์ 

โดยภายในจัตุรัสยังเป็นทีต่ัง้ของ รูปปั้นช็อง แบ๊บตสิต ์เกลแบร ์ผูท้ีม่บีทบาทส าคัญในเรือ่งสงคราม

การปฏวิัตขิองประเทศฝร่ังเศส  

 

น าทา่นถา่ยรปู มหาวหิารแหง่สตราสบูรก์ มคีวามสงูอยูท่ี ่142 เมตร ซึง่ถูกสรา้งขึน้ระหว่างปี 1176 

ถงึ 1439 ทีส่รา้งดว้ยหนิทรายสชีมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถอืว่าเป็นอาคารโบสถท์ีสู่ง

ทีส่ดุในประเทศฝร่ังเศส  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกอลมาร ์(COLMAR) เมอืงศูนยก์ลางการท่องเทีย่วอันดับสองของ

แควน้อลัซาซ (ALSACE) เป็นเมอืงทีย่งัคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ยา่งมาก  

 

น าท่านชมเขตเมอืงเกา่กอลมาร ์(COLMAR OLD TOWN) เขตทีม่สีถาปัตยกรรมในยคุศตวรรษที ่

16-17 ตัง้อยู่ ซ ึง่บางหลังเป็นอาคารสไตลเ์รอเนซองสอ์ันงดงามเป็นย่านทีม่ฉีายาว่า “เวนสินอ้ย” 

(LITTLE VENICE) ย่านที่ไดช้ือ่มาจาก

ลักษณะของบา้นเรอืนทีต่ัง้อยู่บนสองฝ่ังคลอง 

ตัง้อยูต่ดิกับแมน่ ้าโลช (LAUCH) มคีลองเล็ก ๆ 

และมีบา้นไมแ้บบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิค

และเรอเนซองส ์

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่

ทีพ่ัก  
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 Novotel Mulhouse Bale Fribourg หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ สเตคเคลแบรก์-ยอดเขาชลิธอรน์-หมูบ่า้นMURREN-อนิเตอรล์าเกน้  (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงสเตคเคลแบรก์ (Stechelberg) เพือ่ขึน้

กระเชา้ไปยัง ยอดเขาชลิธอรน์ (Schilthorn) บนความสงู 2,970 เมตรจากระดับน ้าทะเล ยอดเขา

แห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนต์เจมสบ์อนด์ 007 

<<On Her Majesty’s Secret Service >>  

ท่านสามารถเทีย่วชมหอ้งจัดแสดงเกีย่วกับภาพยนต ์

และที่ดา้นบนยอดเขาท่านสามารถสัมผัสหิมะได ้

ตลอดทัง้ปี นอกจากนัน้ท่านยังสนุกสนานกับกจิกรรม

อืน่ๆไดท้ีส่ถานี Brig จะมทีางเดนิพืน้กระจก รวมถงึ 

เสน้ทางเดนิบนหนา้ผา (Thrill Walk) ซึง่บางชว่งเป็น

พืน้กระจก บางชว่งเป็นลวดตาขา่ย มองลงไปเห็นแต่พืน้สขีาวปกคลุมดว้ยหมิะ เป็นอกีหนึง่กจิกรรมที่

ไมค่วรพลาด  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้น MURREN  หมู่บา้นรมิหนา้ผาทีส่วยงาม หมู่บา้นชาเลต์สวสิที่

ตัง้อยู่บนแนวเทอืกเขาเอลป์ หากอากาศดีทอ้งฟ้าแจ่มใสไม่มหีมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอด

ขนุเขาทีต่ัง้ตระหงา่นเหนือหมูบ่า้นเมอเรน คอืยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  และหมูบ่า้นเมอเรน 

ถอืเป็นหมูบ่า้นปลอดรถยนตอ์ากาศจงึยงับรสิทุธิย์ ิง่นัก  

 

ถงึเวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัลงจากยอดเขาสูเ่มอืงอนิเตอรล์าเกน้ (Interlaken) เป็น

เมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Brienz lake) จากนัน้อสิระ

ใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พรอ้มชอ้ปป้ิงตาม

อัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกายี่หอ้ดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, 

OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Metropole หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก ทะเลสาบเบรยีนซ-์หมูบ่า้น ISELTWALD-เมอืงลเูซริน์         (B/L/D) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้น ISELTWALD เป็นหมูบ่า้นทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานตัง้แต่ ค.ศ.

1146 ประกอบดว้ยทัศนียภาพที่สวยงามของ

ทะเลสาบเบรยีนซ ์ 

อสิระใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรูปภายในหมู่บา้นตาม

อัธยาศัย นอกจากนัน้ที่หมู่บา้นแห่งนี้ยังเป็นอกี

หนึ่ ง ในสถานที่ถ่ า ยท าซีรี่ ย์ชื่อดั ง  Crash 

Landing On You ซึง่อยู่ตดิกับ ทะเลสาบ

เบรยีนซ ์เป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่

ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์  อดตีหัวเมอืงโบราณของสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นดนิแดนทีไ่ดรั้บ

สมญานามวา่ หลังคาแหง่ทวปียโุรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมเีทอืกเขาสงูเสยีดฟ้า

อย่างเทอืกเขาแอลป์แลว้ ก็ยังมภีูเขาใหญ่นอ้ยสลับกับป่าไมท้ีแ่ทรกตัวอยู่ตามเนนิเขาและไหล่เขา 

สลับแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่  

 

น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไมช้าเปล หรอืสะพานวหิาร (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้า

รอยซ ์เป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแก่ ที่สุดใน โลก มี

อ า ยุ ห ล า ย ร ้อ ย ปี  เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ

ประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว 

สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุง

หลังคาแบบโบราณ เชือ่มต่อไปยังป้อมแปด

เหลีย่มกลางน ้า จ่ัวแต่ละช่องของสะพานจะมี

ภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขยีนเก่าแก่

อายกุวา่ 400 ปี แตน่่าเสยีดายทีปั่จจบุนัสะพานไมน้ีถ้กูไฟไหมเ้สยีหายไปมาก ตอ้งบรูณะสรา้งขึน้ใหม่

เกอืบหมด  
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จากนัน้น าท่านเทีย่วชม รูปแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผา

หนิ เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงทีห่ัวของสงิโตจะ

มโีล่ห ์ซึง่มกีากบาทสัญลักษณ์ของสวติเซอร์แลนดอ์ยู ่

อนุสาวรยีร์ูปสงิโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร ์

วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1819-

1821 โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกท่หารสวสิฯ ในดา้น

ความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์จงรักภกัด ีทีเ่สยีชวีติในประเทศ

ฝร่ังเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวังในครัง้ปฏวิัตใิหญส่มยัพระเจา้หลยุสท์ี ่16 

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Just Hotel Lomazzo Fiera หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงซูก-เมอืงซูรคิ-จตัรุสัปาราเดพลาทซ-์สนามบนิ - ดไูบ             (B/L/-)  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูก เคยเป็นเขตปกครองทีม่รีายไดเ้ฉลีย่นอ้ยทีส่ดุแตปั่จจบุนัคอืเมอืงที่

รวยทีสุ่ดของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์มเีขตเมอืงเก่าทีก่ต่ัง้มาตัง้แต่ศตวรรษที่13 อาคารบา้นเรอืน

ยงัคงสภาพดัง้เดมิไวอ้ยา่งสวยงามอกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่วีวิทะเลสาปทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศ 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ใจกลางเมอืงซูรคิ เทีย่วชม จตัรุสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) จัตุรัส

เก่าแก่ที่มมีาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคย

เป็นศนูยก์ลางของการคา้สตัวท์ีส่ าคัญของเมอืงซรูคิ 

ปัจจุบันจัตุรัสนี้ได  ้  กลายเป็นชุมทางรถรางที่

ส าคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการคา้ของ

ย่านธุรกจิ ธนาคาร สถาบันการเงนิที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร ์

(Fraumunster Abbey) จากบนสะพานมนุสเตอรบ์
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รูค เป็นโบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงซรูคิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมันหลุยส ์ใชเ้ป็น

ส านักแมช่ทีีม่กีลุม่หญงิสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศัยอยู ่ 

 

น าท่านสู ่ถนนบาหน์โฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลอืชือ่ทีม่คีวามยาวประมาณ 

1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จั้กในระดับนานาชาต ิวา่เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้ราคาแพงทีส่ดุแห่ง

หนึ่งของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นที่ตัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อัญมณี รา้น

เครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรู อสิระใหท้่านเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบนิ 

 

21.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่

EK086 ( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

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

 

07.10 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

18.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

ทางบรษัิทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แตบ่างครัง้การเดนิทางอาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลัก และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์

 

เดอืน วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

กมุภาพนัธ ์2566 9-16 ก.พ. 85,900 12,000 

มนีาคม 2566 15-22 ม.ีค. 85,900 12,000 

เมษายน 2566 25 เม.ย.-2 พ.ค. 85,900 12,000 

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

กรณีจอยแลนด ์สามารถสอบถามราคาการหกัคา่ต ัว๋เครือ่งบนิไดจ้ากเจา้หนา้ที ่
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โปรดศกึษาเงือ่นไขตา่งๆ และรายละเอยีดการเดนิทางใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นตดัสนิใจซือ้ 

เมือ่ทา่นท าการช าระมดัจ าแลว้ ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆทีบ่รษิทัระบไุว ้

 

 

เงือ่นไขการจองและการช าระเงนิ 

1. ช าระมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท หลังจากท าการจองใน 3 วันท าการ พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุ

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับในโปรแกรมการเดนิทาง 

2. ช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วัน กอ่นวันเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไมม่กีารช าระเขา้มาถอืว่าท่าน

สละสทิธิใ์นการเดนิทาง และไมส่ามารถขอเงนิคนืได ้(กรณียงัไมท่ราบผลวซีา่ ทางบรษัิทฯขออนุญาตเก็บคา่ทัวร์

สว่นทีเ่หลอืตามทีก่ าหนด) 

อตัราคา่บรกิารทีร่วมในรายการทวัร ์

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไปโดยสายการบนิเอมเิรตส ์กลับพรอ้มคณะ- 

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

 คา่ธรรมเนยีมเนยีมในการยืน่วซีา่เชงเกน้ (ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย) 

 คา่อาหารและคา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศ บรกิารน าเทีย่วตามรายการการทอ่งเทีย่ว 

 หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางพรอ้มคณะเดนิทางจากประเทศไทย ดแูลและใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเงือ่นไขแหง่กรมธรรมป์ระกนัภยั) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ประกนัสขุภาพ )covid-19) เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารทีไ่มร่วมในรายการทวัร ์

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกดิขึน้ระหว่างการเดนิทาง อาทเิช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดนิทางที่นอกเหนือจาก

รายการทัวร ์คา่มนิบิาร ์คา่บรกิารซกัรดี หรอื คา่เกดิความเสยีหายตา่งๆภายในหอ้งพัก เป็นตน้ 

 คา่สว่นเกนิของน ้าหนักกระเป๋า สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก./ทา่น 

 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่  )2 ยโูร x6 วัน  =12 ยโูร ( 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย วันละ  100x  = วัน 8800 บาท 
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3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ หรอืตั๋วโดยสารอืน่ๆในการเดนิทางเพือ่มา

ท าการยืน่วซีา่ หรอืในวันเดนิทางไป-กลับจากสนามบนิ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ

หรอืตั๋วโดยสารอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและการคนืเงนิ 

1. ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนักอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าธรรมเนียมท่าน

ละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง คนืมดัจ า 50% (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามราคาทวัรท์ ีต่ามระบุใน

โปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

5. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

6. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่า

วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และคา่โรงแรม  เป็นตน้ 

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

เดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจดัน าเทีย่ว 

ใหน้ ามาหกัจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ท ัง้นี ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางนอ้ย

กวา่ 15 ทา่น และยนิดคีนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด (ในกรณีทีม่กีารยืน่วซีา่ และท่านไดรั้บการอนุมัตวิซีา่แลว้ ทาง

บรษัิทขอเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารทีเ่กดิขึน้จรงิ และท่านสามารถน าวซีา่นี้ไปใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ยังไม่

หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสทิธิใ์นการไม่ใชบ้รกิารใดๆ ทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

3. ตั๋วเครือ่งบนิทีจั่ดไวต้ามโปรแกรมทัวร ์เป็นตั๋วแบบหมูค่ณะ ซึง่จะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีทีท่่าน

ตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรอืไปกอ่น โปรดตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่พือ่สอบถามราคาอกีครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผู ้

เดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้

ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบัตติามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว
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ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉนิและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาที่

เชค็อนิเทา่นัน้ 

4. การพจิารณาผลวซีา่ เป็นอ านาจการตัดสนิใจของสถานทูตเท่านัน้ ทางบรษัิทเป็นเพยีงผูใ้หบ้รกิารและอ านวย

ความสะดวกในยืน่วซีา่เทา่นัน้ และหากทา่นถกูปฏเิสรธวซีา่ ทางสถานทตูมสีทิธิท์ีจ่ะไมแ่จง้เหตผุลใหท้ราบ 

5. โรงแรมทีพั่กสว่นใหญใ่นยโุรปไมม่เีครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคุมความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนื่องจาก

สภาพภูมอิากาศหนาวเย็นเกอืบทัง้ปี และส าหรับหอ้งหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 

เตยีง และเตยีงเสรมิหรอื SOFA BED ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. เมือ่ทา่นไดม้กีารช าระเงนิแลว้ ไมว่า่จะโดยตรงกบับรษัิทฯหรอืตัวแทนของบรษัิท จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ตา่งๆทีท่างบรษัิทฯไดก้ 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 
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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 

 


