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NT102
ทวัยุโรป ฝรังเศส สวติเซอรแ์ลนด(์ยอดเขาทติลสิ) อติาล ี9 วัน 6 คนื (EK)
ทัวรอ์ติาล ีฝรังเศส ยุโรป , 9 วัน 6 คนื ,

CITY OBERLAND HOTEL  , VENICE MESTRE HOTEL  , Mercure Paris Velizy Hotel  , Ibis Styles Luzern City
 , HOTEL & FITNESS  , Klima Hotel Milano Fiere

ปารสี - หอไอเฟล - ประตูชยั - พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- รา้นคา้ปลอดภาษ ี- ลอ่งเรอืบาโตมชุ - พระราชวงัแวรซ์ายส ์
นงัรถไฟความเร็วสงูTGV - สตราสบูรก์ - จตัุรสัเกลแบร ์- มหาวหิารแหง่สตราสบูรก์ - อนิเทอลาเกน้ - แองเกลิเบริก์ 
ยอดเขาทติลสิ - ลเูซริน์ - สะพานไมช้าเปล - รปูแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ - กรงุมลิาน - ปิอาซซ่าเดลดูโอโม ่

แกลเลอเรยีวติโตรโีอเอมานูเอล - เวนสิ - สะพานถอนหายใจ - พระราชวงัดอดจ ์- จตัุรสัซานมารโ์ค

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ดไูบ

17.30 น.
คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)
เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

20.35 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK373



(บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ)

วนัท ี2
ดไูบ - ปารสี - หอไอเฟล - ประตชูยั - พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- รา้นคา้ปลอดภาษ ี- ลอ่งเรอืบาโตมูซ

00.50 น.
เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลยีนเครือง

03.20 น.
เดนิทางสู ่เมอืงปารสีประเทศฝรงัเศส โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK71 (บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ)

08.00 น.
เดนิทางถงึ เมอืงปารสี ประเทศฝรังเศส หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่มหานครปารีส (Paris)
เมอืงหลวงของประเทศฝรังเศส เมอืงทมีมีนตเ์สน่หอั์นเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทนัีกทอ่งเทยีวอยากมาเยือนมากทสีดุ
ปัจจบัุนกรุงปารีสเป็นหนงึในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทลี ้าํสมัยแหง่หนงึของโลก ททีรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ
สอื แฟชนั วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รุงปารีสเป็นหนงึในเมอืงทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึของโลก 

นําถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลักษณ์ทโีดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารีสดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ
ซงึสรา้งขนึในปีค.ศ.1889 

นําทา่นถ่ายรูป ประตชูยั ชมทวิทัศนข์องรา้นคา้บตูคิชนันําระดับโลกทตัีงเรียงรายอยู่บน ถนนชองเชลเิช ตน้แบบถนนราชดําเนนิ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นถ่ายรูปหนา้ พพิธิภณัฑล์ฟูร ์พพิธิภัณฑท์างศลิปะทมีชีอืเสยีงทสีดุ
เกา่แกท่สีดุและใหญ่ทสีดุแหง่หนงึของโลกตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง
แตปั่จจบัุนเป็นสถานททีจัีดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะททีรงคณุคา่ระดับโลกเป็นจํานวนมาก

อสิระทา่นเลอืกซอืสนิคา้แฟชนัราคาถูกใน รา้นคา้ปลอดภาษ ี(DutyFreeShop) อาท ิเชน่ เครืองสําอาง น ้าํหอม นาฬกิาหรือกระเป๋า 

นําทา่น ลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าํแซนทไีหลผา่นใจกลางกรุงปารีส
ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝังแม่น ้าํ เป็นอกีหนงึประสบการณ์ทน่ีาประทับใจ
โดยเรือจะลอ่งผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา่ 800ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทงีามเลศิ
โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลยีมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพนืดนิถงึ 96 เมตร
เป็นสถานทปีระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ ี16กับพระนางมารี อังตัวเนตต์
และยังเป็นจดุกโิลเมตรทศีนูยข์องประเทศฝรังเศสอกีดว้ย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Mercure Paris Velizy หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี3
พระราชวงัแวรซ์ายส ์- นงัรถไฟความเร็วสงูTGV - เมอืงสตราสบูรก์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์หนงึในสถานททีอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงมากทสีดุของประเทศฝรังเศส ตังอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้องปารีส
ณ เมอืงแวรซ์ายส ์นับเป็นพระราชวังวังทมีคีวามยงิใหญ่และงดงามอลังการมากจนตดิหนงึในเจ็ดสงิมหัศจรรยข์องโลก
อกีทังยังไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสรา้งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลค์รสิตศ์ตวรรษท ี17 และ 18
ภายในประกอบดว้ยหอ้งถงึ 700 หอ้ง รูปภาพทรงคณุคา่ 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศลิปินชนัเอก 15,034 ชนิ โดยมหีอ้งกระจก
(GaleriedesGlaces หรือ TheHallofMirrors) อันแสนโดง่ดังจากการเป็นหอ้งลงนามในสญัญาสงบศกึระหวา่งสมัพันธมติรกับจักรวรรดเิยอรมัน
ในสงครามโลกครังท ี1 ซงึถอืเป็นหอ้งแหง่ประวัตศิาสตรท์สํีาคัญทังยังมขีนาดใหญ่จํานวน 17 บาน



ทสีามารถเป็นจดุชมววิทัศนข์องสวนแวรซ์ายทสีวยงาม
ดว้ยทกุๆเหตผุลมารวมกันจงึทําใหพ้ระราชวังแหง่นีกลายเป็นจดุหมายปลายทางสําหรับเหลา่นักทอ่งเทยีวทมีาเยือนฝรังเศสไม่แพห้อไอเฟล

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่น นงัรถไฟความเร็วสงูTGV เพอืเดนิทางสู ่เมอืงสตราสบูรก์ TGV เป็นรถไฟทถีอืกําเนดิขนึเป็นครังแรกในประเทศฝรังเศส
โดยเรมิตน้จากแนวความคดิทตีอ้งการจะพัฒนารถไฟซงึถอืไดว้า่เป็นระบบการคมนาคมขนสง่สาธารณะทเีป็นทนียิมสงูทสีดุประเภทหนงึของแถบทวปี
เนืองจากประเทศฝรังเศสซงึเป็นประเทศขนาดใหญ่และอยู่เกอืบใจกลางของทวปียุโรป
ดังนันการเดนิทางทังภายในประเทศและระหวา่งประเทศจงึตอ้งมรีะบบการคมนาคมขนสง่ทมีคีวามสะดวกรวดเร็ว

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
7 Hotel & Fitness Hotel หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
สตราสบูรก์ - มหาวหิารแหง่สตราสบูรก์ - อนิเทอลาเกน้ - ชอ้ปปิง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเทยีวชม เมอืงสตราสบูรก์ เป็นเมอืงใหญ่ทมีสีถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัตศิาสตรใ์หช้าวเมอืงปัจจบัุนไดช้นืชม 

นําทา่นชม จตัรุสัเกลแบร ์จัตรัุสทมีขีนาดทใีหญ่ทสีดุซงึตังอยู่บรเิวณใจกลางของเมอืงสตราสบรูก์ โดยภายในจัตรัุสยังเป็นทตัีงของ รูปปันช็อง
แบบ๊ตสิตเ์กลแบร ์ผูท้มีบีทบาทสําคัญในเรืองสงครามการปฏวัิตขิองประเทศฝรังเศส
นอกจากนันในบรเิวณใกลเ้คยีงยังมสีนิคา้แบรนเนอมอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืกัน 

นําทา่นถ่ายรูปและเขา้ชม มหาวหิารแหง่สตราสบูรก์ มหาวหิารประจําเมอืงสตราสบรูก์ ครสิตจักรนกิายโรมันคาทอลกิ มคีวามสงูอยู่ท ี142 เมตร
ซงึถูกสรา้งขนึระหวา่งปี 1176 ถงึ 1439
ทสีรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพดูงูามระหงโดดเดน่เห็นแตไ่กลและถอืวา่เป็นอาคารโบสถท์สีงูทสีดุในประเทศฝรังเศส

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิเทอลาเกน้ เป็นเมอืงทตัีงอยู่ระหวา่ง ทะเลสาบทนู (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Brienz lake)
อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็ก  ๆพรอ้มชอ้ปปิงตามอัธยาศัย
ทา่นสามารถเลอืกซอืนาฬกิายีหอ้ดังหลากหลายทผีลติในสวสิ ไม่วา่จะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE,
LONGINES และอนื  ๆอกีมากมาย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
City OberlandHotel หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
แองเกลเบริก์ - ทติลสิ - ลเูซริน์ - สะพานไมช้าเปล - รูปแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ เพอืนังกระเชา้หมุนแหง่แรกของโลก สู ่ยอดเขาทติลสิ (TITLIS) แหลง่เลน่สกขีองสวติเซอรแ์ลนดภ์าคกลาง
ทหีมิะคลมุตลอดทังปีสงูถงึ 10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหง่นีหมิะจะไม่ละลายตลอดทังปี *
นังกระเชา้ยักษ์ทหีมุนไดร้อบทศิเครืองแรกของโลกทชีอืวา่ REVOLVING ROTAIR จนถงึสถานีบนยอดเขาททิลสิซงึเป็นอาคารใหญ่มทัีงหมด 4



ชนั และบรเิวณชนั 4 ซงึเป็นชนับนสดุ
จะเป็นชนัททีา่นสามารถเดนิย่ําหมิะออกไปยังลานกวา้งซงึเป็นจดุชมววิบนยอดเขาทา่นสามารถเทยีวชมสว่นอนืๆของเยอดเขาไดไ้ม่วา่จะเป็นถ ้าํน ้าํแข็ง
รา้นขายของทรีะลกึและรา้นอาหาร

เทยีง
อสิระอาหารกลางวัน ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารไดจ้ากหอ้งอาหารบนยอดเขาทติลสิ

บา่ย
ถงึเวลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ อดตีหัวเมอืงโบราณของสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นดนิแดนทไีดรั้บสมญานามวา่ หลังคาแหง่ทวปียุโรป
(The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมเีทอืกเขาสงูเสยีดฟ้าอย่างเทอืกเขาแอลป์แลว้
ก็ยังมภีเูขาใหญ่นอ้ยสลับกับป่าไมท้แีทรกตัวอยู่ตามเนนิเขาและไหลเ่ขา สลับแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อันเขยีวชอุ่ม

นําทา่นชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวหิาร (Chapel bridge) ซงึขา้มแม่น ้าํรอยซ ์เป็นสะพานไมท้เีกา่แกท่สีดุในโลก
มอีายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลักษณ์และประวัตศิาสตรข์องเมอืงลเูซริน์เลยทเีดยีว สะพานวหิารนีเป็นสะพานทแีข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ
เชอืมตอ่ไปยังป้อมแปดเหลยีมกลางน ้าํ จัวแตล่ะชอ่งของสะพานจะมภีาพเขยีนเรืองราวประวัตคิวามเป็นมาของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์
เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสยีดายทปัีจจบัุนสะพานไมนี้ถูกไฟไหมเ้สยีหายไปมาก ตอ้งบรูณะสรา้งขนึใหม่เกอืบหมด 

นําทา่นชม รูปแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ เป็นอนุสาวรียท์ตัีงอยู่ใจกลางเมอืงทหัีวของสงิโตจะมโีลห่์
ซงึมกีากบาทสญัลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนุสาวรียร์ูปสงิโตแหง่นีออกแบบและแกะสลักโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี
ตังแต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขนึเพอืเป็นเกยีรตแิกท่หารสวสิฯในดา้นความกลา้หาญ ซอืสตัย ์จงรักภักด ีทเีสยีชวีติในประเทศฝรังเศส
ระหวา่งการตอ่สูป้้องกันพระราชวังในครังปฏวัิตใิหญ่สมัยพระเจา้หลยุสท์ ี16

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Ibis Style Luzern City หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี6
มลิาน - มหาวหิารเมอืงมลิาน - แกลเลอเรยี วติโตรโีอ เอมานูเอล

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่กรุงมลิาน (MILAN) เมอืงสําคัญทางภาคเหนือของอติาล ีตังอยู่บรเิวณทรีาบลอมบารด์ี
ชอืเมอืงมลิานมาจากภาษาเซลตคํ์าวา่ MID-LAN ซงึหมายถงึอยู่กลางทรีาบ มชีอืเสยีงในดา้นแฟชนัและศลิปะ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นถ่ายรูปบรเิวณ ปิอาซซา่ เดล ดโูอโม ่(PiazzaDelDuomo) ซงึเป็นทตัีงของมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน หรือทเีรียกวา่ดโูอโม่ (DUOMO)
ชอืนีไวใ้ชเ้รียกมหาวหิารประจําเมอืง สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 กวา่ปีหลังจากนัน ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จงึมชีอืเรียกวา่
"มหาวหิารเม่น" มรีูปสลักหนิอ่อนจากยุคตา่ง  ๆประดับอยู่กวา่สามพันรูป บนยอดของมหาวหิารมรีูปปันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า
และบรเิวณนันยังเป็นศนูยก์ลางแหลง่ชมุนุมของผูค้นมาทกุยุคสมัย 

อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัยและชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นม ซงึมจํีาหน่ายมากมายในบรเิวณ แกลเลอเรยี วติโตรโีอ เอมานูเอล
หรือจะเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงตามอัธยาศัย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี7
เวนสิ - พระราชวงัดอดจ ์- จตัรุสัมารโ์ค - สะพานถอนหายใจ - เวนสิเมสเตร้



เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เวนสิ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต ซงึเกาะเวนสิถูกสรา้งขนึจากการเชอืมเกาะเล็ก ๆ
จํานวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซงึเป็นสว่นหนงึของทะเลอาเดรียตกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ
และเป็นเมอืงทใีชค้ลองในการคมนาคมมากทสีดุ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้เพอืเดนิทางสู ่เกาะเวนสิ หรือ เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ
เป็นเมอืงทไีม่เหมอืนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามวา่เป็น “ราชนีิแหง่ทะเลเอเดรียตกิ” มเีกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118
เกาะและมสีะพานเชอืมถงึกันกวา่ 400 แหง่ ขนึฝังทบีรเิวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ 

จากนันนําทา่นเดนิชมความงามของเกาะเวนสิชม สะพานถอนหายใจ ทมีเีรืองราวน่าสนใจในอดตี
เมอืนักโทษทเีดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูค่กุจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครังสดุทา้ย

ระหวา่งเดนิผา่นชอ่งหนา้ตา่งทสีะพานนี ซงึเชอืมตอ่กับ วงัดอดจ ์อันเป็นสถานทพํีานักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี
ซงึนักโทษชอืดังทเีคยเดนิผา่นสะพานนีมาเเลว้คอืคาสโนวา่นันเอง 

นําทา่นถ่ายรูปบรเิวณ จตัรุสัซานมารโ์ค ทนีโปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งนังเลน่ทสีวยทสีดุในยุโรป” จัตรัุสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม
รวมทังโบสถซ์านมารโ์ค ทมีโีดมใหญ่ 5 โดมตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์

จากนันอสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเทยีวชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ เชน่ เพอืชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนสิ, ชม โบสถซ์านมารโ์ค,
เลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึตามอัธยาศัย อาทเิชน่ เครืองแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนสิ หรือนังจบิกาแฟในรา้น CafeFlorian ทเีปิดใหบ้รกิารมาตังแตปี่
ค.ศ.1720หลังจากนัน นําทา่นอสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารสมควรแกเ่วลา

นําทา่นลอ่งเรือกลับขนึสู ่ฝงัเมสเตร

ทพีกั
Bedbank Venice Mestre หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี8
McArthur Glen Outlet - สนามบนิ - ดไูบ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่NoventaDi PiaveDesigner Outlet ใหท้า่นไดเ้ลอืกเดนิซอืสนิคา้ตามใจชอบ 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

15.25 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ สหรัฐอาหรับเอมเิรตสโ์ดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 136 (บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ)

วนัท ี9
ดไูบ - กรุงเทพฯ

00.15 น.
เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลยีนเครือง

03.30 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK376 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)



12.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์ติาล ีฝรงัเศส ยโุรป
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:15 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์ติาล ีฝรงัเศส ยโุรป

อัตรานรีวม

•  คา่ตวัเครอืงบนิชันประหยัด (ECONOMY CL ASS)โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)

• คา่ทพีกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทรีะบุในรายการ (ขอสงวนสทิธใินการยา้ยเมอืงเขา้พกั ในกรณทีไีม่

• สามารถเขา้พกัทเีมอืงนันๆได ้เช่น ตดิงานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชุม เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ)

• คา่รถปรบัอากาศ และบรกิารนําเทยีวตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานท  ีและคา่ธรรมเนยีมตามทรีะบุในรายการ

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

• หวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณนํ์าเทยีวคอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง(ไมร่วมคา่ทปิ)

อัตรานไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสร็จ

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าในกรณเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรมัตอ่หนงึคน

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท  ิคา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี และคา่เครอืงดมืในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า

• คา่วซีา่เชงเกน้3,500 บาท (สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทุกกรณ)ี

• คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ (2 ยโูรx 6วนั = 12ยโูร)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900บาท

เงอืนไขในการจองทัวร์

•  สาํหรบัการจอง กรณุาชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาทพรอ้มสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (หลงัจองภายใน 3 วัน)

• ชําระยอดสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน

• หากไมช่ําระคา่ใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) เพอืมายนืวซีา่หรอืวันเดนิทาง ใหท้่าน

• ตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ททีราบทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

การยกเลกิและคนืคา่ทัวร์

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขนึไป คนืมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วันเกบ็คา่ใชจ้่ายเบอืงตน้ 5,000 บาท

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-29 วัน เกบ็เงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-24 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ

• กรณวีซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทูต(วซีา่ไมผ่า่น)ทางบรษัิทจะทําการเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่
คา่มดัจําตวัเครอืงบนิหรอืคา่ตวัเครอืงบนิ เป็นตน้



หมายเหตุ

•  บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณทีผีูเ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิโดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิ

• บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ

• ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมอืง เป็นตน้

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ

• ไมว่า่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิท
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทังหมด

• สาํหรบัทนัีง LONG LEG หรอืทนัีงบรเิวณทางออกฉกุเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทมีคีณุสมบัตติามทสีายการบนิ

• กาํหนด เช่น ตอ้งสามารถสอืสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิและอาํนาจในการใหท้นัีง
LONG LEG ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทสีายการบนิตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

• โรงแรมทพีกัในยโุรปสว่นใหญไ่มม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากเป็นภมูปิระเทศทมีอีากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ท่าน(TRIPPLEROOM ) อาจจะมกีารจัดเป็น 2 เตยีง
และ SOFA BEDซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม

เอกสารในการขอยนืวซีา่ประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยนื 15 วันทําการ
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนวิมอื ณ สถานทตู
ตามวันและเวลาทนัีดหมาย(เอกสารและขนัตอนการยนืวซีา่แตล่ะสถานทตูมคีวามตา่งกันและอาจจะมกีารเปลยีนแปลงได ้
โปรดสอบถามกับเจา้หนา้ทอีกีครังเพอืความถูกตอ้งในการเตรยีมตวัเพอืยนืวซีา่)
•  แบบคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้พรอ้มกรอกขอ้มลูครบถว้น ถกูตอ้ง ดว้ยภาษาองักฤษ และลงลายเซน็ตข์องผูส้มคัร

• รปูถา่ยขนาด 2 นวิ พนืหลงัขาว จํานวน 2 รปู

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ย 6 เดอืน นับจากวันทเีดนิทาง พรอ้มสาํเนาหนังสอืเดนิทาง จํานวน 2 ชุด

• สาํเนาบัตรประชาชน หรอืสาํเนาสตูใิบ เฉพาะเดก็ทมีอีายไุมถ่งึ18ปี

• สาํเนาทะเบยีนบา้น

• ใบรบัรองการทํางานหรอืหลกัฐานการจา้งงานฉบับภาษาองักฤษทอีอกโดยตน้สงักดัทที่านทํางานอยู ่โดยมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทอีอก และชอื-
สกลุตอ้งสะกดตาม Passport เท่านัน

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทหรอืหนังสอืรบัรองบรษัิทฉบับภาษาองักฤษเท่านันโดยมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทอีอกและชอื-
สกลุตอ้งสะกดตาม Passport เท่านัน

• หลกัฐานทางการเงนิ(สถานทูตรบัพจิารณาเฉพาะบัญชอีอมทรพัยเ์ท่านันและควรมเีงนิหมนุเวยีนในบัญชไีมน่อ้ยกวา่ 6 หลกั)หนังสอืรบัรองบัญชจีากธนาคาร
(BANK CERTIFICATEฉบับภาษาองักฤษ)

• ทมีอีายไุมเ่กนิ 7 วันนับจากวันทมีายนืคาํรอ้งขอวซีา่ และ บันทกึรายการเคลอืนไหวทางบัญช  ี(BANK STATEMENTฉบับภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดอืน
โดยรายการอพัเดตลา่สดุไมเ่กนิ 7 วัน นับจากกอ่นวันทมีายนืคาํรอ้งขอวซีา่เอกสารตอ้งออกจากทางธนาคาร และชอื-สกลุตอ้งสะกดตาม Passportเท่านัน

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากทางสถาบันการศกึษาฉบับภาษาองักฤษ

•  (ตวัจรงิ) และชอื-สกลุตอ้งสะกดตาม Passportเท่านัน

• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดาท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
และบุตรจะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงคใ์นการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต
โดยมนีายอาํเภอหรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอืและประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• กรณผีูส้มคัรขอวซีา่มผีูร้บัรองสถานะทางการเงนิให(้SPONSOR)
• หนังสอืรบัรองบัญชจีากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาองักฤษ) ทมีอีายไุมเ่กนิ 15
วันนับจากวันทมีายนืคาํรอ้งขอวซีา่ของผูท้รีบัรองใหแ้ละระบุชอืของผูท้รีบัการรบัรอง

• บันทกึรายการเคลอืนไหวทางบัญช  ี(BANK STATEMENTฉบับภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดอืน โดยรายการอพัเดตลา่สดุไมเ่กนิ 7 วัน



นับจากวันทมีายนืคาํรอ้งขอวซีา่

• หลกัฐานยนืยันความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรและผูท้อีอกคา่ใชจ้่ายให ้เช่น สาํเนาทะเบยีนบา้น หรอื สาํเนาสตูบิัตร หรอื สาํเนาทะเบยีน
พรอ้มฉบับแปลภาษาองักฤษ

หมายเหตุ

•  ผูท้สีามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายใหก้นัไดต้อ้งมคีวามสมัพนัธท์ถีกุตอ้งตามกฎหมายเท่านัน เช่น คูส่มรส บดิา-มารดา-บุตร พนีอ้งรว่มบดิา-มารดา เป็นตน้

• สาํหรบัเอกสารทตีอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศนูยร์บัยนืวซีา่อติาล ีจะรบัเอกสารการแปลจากบรษัิททไีดร้บัรองเท่านัน เช่น สาํเนาทะเบยีนบา้น เป็นตน้
หากตอ้งการใหบ้รษัิทช่วยดาํเนนิการใหม้คีา่ใชจ้่ายเรมิตน้ใบละ 500 บาท ราคาจะขนึอยูก่บัเอกสารทตีอ้งแปล

** เอกสารประกอบการยนืวซีา่เป็นภาษาองักฤษเทา่นนั
และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสารหากทา่นตอ้งการใหท้างเราดาํเนนิการแปลเอกสารให  ้มคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิเรมิตน้ฉบบัละ 500 บาท 
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