
 
     เสน้ทางการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น โรงแรม 

1. สนามบินลาํปาง – สนามบินสุวรรณภูมิ     

2. 
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบนิดูไบ-อิตาล-ีนครวาตกัิน- 
โคลอสเซียม-ประตชุัยคอนสแตนตนิ- นาํพเุทรวี-บนัใดสเปน 

   Best Western Park 
Fiano Romano 

3. 
อติาลี-นครวาตกินั-จตัรุสัเซนตปี์เตอรส์-เมืองปิซ่า-หอเอนปิซ่า-
เมืองเวนิซ 

   Russott Venice-
Mestre 

4. เวนิซ-ลอ่งเรือกอนโดลา่ชมเกาะเวนิซ-เกาะซานมารโ์ค- 
สะพานถอนหายใจ-จตัรุสัเซนตม์ารค์วงัดอดจ-์โบสถซ์านมารโ์ค- 
สะพานรอิลัโต-้เมืองอนินส์บรูก 

   
Grauer Baer 
Innsbruck 



5. อินนสบ์รูก๊-ถนนมาเรียเทเรซ่า-เสาหนิเซนตแ์อนนา-เฮลบลิงเฮา้ส-์
เมืองฟสุเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน-์เมืองลูเซิรน-์สะพานไมช้าเปล-
รูปแกะสลักสิงโต 

   
Astoria Lucerne 

6.  ลูเซิรน์-ยอดเขาจุงฟราว-ถาํนาํแข็ง-ธารนาํแข็ง-เมืองเบิรน์- 
กรุงเจนีวา-นาฬิกาดอกไม ้

   Ramada Encore 
Geneva 

7. เจนีวา-ดิจอง-กรุงปารีสประเทศฝรงัเศส-ล่องเรือแม่นาํแซนด ์    Mercure Bercy 
Paris 

8. พระราชวงัแวรซ์ายส—์โรงละครโอเปรา่-พิพิธภณัฑล์ูฟท-์จตัุรสั
คองคอรด์-ถนนชองป์เอลิเซ-่หอไอเฟล-ถนนชองป์เอลิเซ่-จตัรุสั 
ทรอคาเดโล-เมืองบรซัเซล ประเทศเบลเยียม 

   

Thon Brussels 

9. อโตเมียม-จตัรุสัลากร็องปลาซ-รูปปันเด็กนอ้ยยืนฉี-พระราชวงักษตัริย์
แห่งเบลเยียม-เมืองเฮก(เนเธอรแ์ลนด)์-เมืองจาํลองมาดโูรดมั-
ยา่นดมัสแควร-์ล่องเรือหลงัคากระจก-พระราชวงัเกา่ 

   
Mercure 
Amsterdam 

10. เมืองลิสเซ่-สวนเคอเคนฮอฟ-เมืองโคญน(์เยอรมนี)-มหาวิหาร
โคโลญจน-์สะพานขา้มแม่นาํไนร-์โบสถเ์กรทเซนตม์ารต์ิน-ชอ้ปปิงยา่น
โคโลญน-์สนามบินแฟรงเฟิรต์ 

   

Mercure Cologne 

11. เมืองแฟรงคเ์ฟิรท์-จตัุรสัรือเมอร-์ศาลาว่าการเมือง-นาํพแุหง่ความ
ยุติธรรม-โบสถเ์ซนตพ์อล-ถนนซายล-์สนามบินแฟรงเฟิรต์- 
สนามบนิดไูบ 

   

 

12. ดไูบ-ชายหาดจูเมราห-์เมดิแนท จไูมรา่ ซุค ดไูบเฟรม-ตลาด
เครืองเทศ-ตลาดทอง-ตึกเบิรจ์คาลิฟา(ไม่รวมคา่ขึน)- ดไูบมอลล ์

   Hilton Garden Inn 
Muraqabat 

13. ดไูบ-สนามบินสุวรรณภมิู-ลาํปาง       

14. ลาํปาง     

 
รายละเอียดการท่องเทียว 

วันแรก  สนามบินลาํปาง – สนามบินสวุรรณภูมิ (-/-/D) 
16.   น. ลาํปางพรอ้มกันท่าอากาศยานลาํปาง เคา้นเ์ตอรส์ายการบินบางกอกแอรเ์วย ์

.  น.       บินสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิPG208 
  บริการอาหารเย็นทีศูนยอ์าหารของสนามบินสุวรรณภูมิ 

.  น.         กรุงเทพพรอ้มกนัทีสนามบินสุวรรณภูมชัิน 4 ประตผููโ้ดยสารขาออกหมายเลข 9 Row T เคานเ์ตอร ์
  สายการบินเอมิเรตสแ์อร ์(MS)เจา้หนา้ทีบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเรืองโหลดกระเป๋าและเอกสาร 
  การเดินทาง 



 
วันทีสอง  สนามบินสวุรรณภูมิ-สนามบินดไูบ-อิตาลี-นครวาติกนั-โคลอสเซียม-ประตุชัยคอนสแตนตนิ- 

นาํพเุทรวี-บันใดสเปน(-/L/D)  
01.35 น.         ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส ์โดยเครืองบิน A380-800      

สายการบิน เอมิเรตสแ์อร ์เทยีวบินที EK 385 ใชเ้วลาในการเดินทาง ชวัโมง นาที 
.  น.        เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาติดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส์ เพือเปลียนเครือง  
.  น.  เดนิทางตอ่ สูส่นามบินลีโอนารโ์ด ดารวิ์นชี (ฟิอมุมาชิโน) ประเทศอิตาลี โดยเครืองบิน A380-800      

สายการบนิเอมิเรตสแ์อร ์เทียวบินที EK 97 บริการอาหารกลางวนับนเครือง ใชเ้วลาเดินทาง ชวัโมง 
.  น.       เดินทางถึงสนามบินลีโอนารโ์ด ดารวิ์นชี (ฟิอมุมาชิโน) ประเทศอิตาลี หลงัผ่านขนัตอนศุลกากรแลว้ 

                    นําท่านเดินทางสูก่รุงโรม (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  
  นําทุกท่านเดินทางไปถ่ายรูปดา้นหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม สถานทีเก่าแก่ 1 ใน 7 สิงมหศัจรรย ์

ของโลก และประตูชัยคอนสแตนตินทีมาของ “ถนนทุกสายมุง่สู่กรุงโรม” 
จากนันนําท่านชมความสวยงามของ นาํพเุทรวี ทีเป็นจุดกาํเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ 
ฟาวด์เท่น” อนัโด่งดงั  อิสระใหท่้านเดินเล่นหรือเลือกซือสินคา้ต่างๆ ทีย่าน “บนัไดสเปน” ซงึเป็นแหล่ง
พกัผ่อนของชาวอิตาลี  

เย็น  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
  จากนัน Check In เขา้ทีพกั Hotel Best Western Park Fiano Romano Rome หรือเทียบเท่า 

          
วันทีสาม   อิตาลี-นครวาติกนั-จัตรุสัเซนตปี์เตอรส์-เมืองปิซ่า-หอเอนปิซ่า-เมืองเวนิซ    (B/L/D)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดินทางเขา้สู่นครรฐัวาตกิัน ประเทศทีเล็กทีสุดในโลกตงัอยูใ่จกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกทีมี
กาํแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้งัหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และแวะถ่ายรูปที จตุัรสัเซนตปี์เตอรส์ 
เป็นลานวงกลมขนาดใหญ่ทีโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมนั จากนันชมมหาวหิารทีใหญ่ทีสุดในโลก
มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์  จากนัน เดินทางสู่ เมืองปิซ่า ผ่านบริเวณทีราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano  
ในแควน้ Tuscany ระหว่างเสน้ทางผา่นเมืองน้อยใหญ่ทีตงัอยู่บนเนินเขา ( ระยะทาง 355 กโิลเมตร ใชว้ลา
เดินทางประมาณ 4 ชวัโมง )  

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  (อาหารทอ้งถิน) 
บ่าย เดินทางต่อเขา้สู่สถานทีตงัของ หอเอนปิซ่า สิงมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลก ซงึเคยเป็นทีทีศาสตราจารย ์

 กาลิเลโอ ไดพ้บทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก เดินทางสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยงัเมือง 
 เวนิซ เมสเตรา้ ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต ( ประมาณ 322 กโิลเมตร ใชเ้วลา 
 เดินทางประมาณ 3.5 ชวัโมง )  

เย็น รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน)  
 จากนันเขา้สู่ทีพกั ณ โรงแรม Hotel Russott Venice-Mestre หรือระดบัเดียวกนั 



 
 

วันทีส ี     เวนิซ-ล่องเรอืกอนโดล่าชมเกาะเวนิซ-เกาะซานมารโ์ค-สะพานถอนหายใจ-จตัรุสัเซนตม์ารค์ 
         วังดอดจ-์โบสถซ์านมารโ์ค-สะพานริอลัโต-้เมืองอินนส์บรูก (B/L/D)  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชโต ้เพือไปยงั เกาะเวนิซ ทีไดร้บัการกล่าวขานว่า “เมืองทีใชเ้รือแทนรถ  

ใชค้ลองแทนถนน” จากนันเดินทางสู่เกาะซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของนครเวนิซผ่านชมสะพานถอนหายใจ 
และชมจตุัรสัเซนตม์ารค์ ทีสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์   จากนันถ่ายรูปกบัวังดอดจ ์เป็นทีพกัของ 
ผูค้รองนครเวนิสในอดีต  และถ่ายรูปกบัโบสถซ์านมารโ์ค ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนันแวะถ่ายรูปกบั
สะพานริอลัโตเป็นสะพานหนิซุม้โคง้เก่าแก่ทีมีอายุหลายรอ้ยปี  

เทียง รบัประทานอาหารเทียง ณ  ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
บ่าย นําคณะลงเรือเดินทางกลบัสู่ฝังทีท่าเรือตรอนเชโต ้

จากนันเดินทางสู่ เมืองอินนส์บรูก ประเทศออสเตรีย เมอืงแหง่ลุ่มแมนํ่าอินน์ทีมีอายุกว่า 800 ปี ตงัอยูใ่จ
กลางเทือกเขาแอลป์(ระยะทางประมาณ 383 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 4 ชวัโมง)  

เย็น เดินทางถึงเมืองอินนส์บรูก รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน) 
 จากนันนําท่านเขา้สู่ทีพกั Hotel Grauer Baer Innsbruckหรือเทียบเท่า 

          
วันทีหา้    อินนสบ์รูก๊-ถนนมาเรียเทเรซ่า-เสาหินเซนตแ์อนนา-เฮลบลิงเฮา้ส-์เมืองฟุสเซ่น 

   ปราสาทนอยชวานสไตน-์เมืองลูเซิรน-์สะพานไมช้าเปล-รูปแกะสลักสิงโต    (B/L/D)  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมถนนมาเรียเทเรซ่า ทีตงัของ เสาอนันาซอยแล (เสานักบุญแอนน์) สรา้งเพือรําลึกถึงการถอน
กองกาํลงัทหารบาวาเรีย นําท่านชมทีตงัของหลงัคาทองคาํทีสรา้งในปี ค.ศ.1500. 
ชม เฮลบลิงเฮา้ส ์ตึกสมยัโกธิคตอนปลายทีมกีารตกแต่งแบบโรโคโคเขา้ไป ทาํใหด้โูดดเด่นและหรูหรายิงขนึ 
เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น ประเทศเยอรมนี นําท่านนังรถบสัท้องถินขึนสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน ์ ซึงเป็น
ปราสาทตงัอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สรา้งในสมยัพระเจา้ลุดวิกที  แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. -86  
เป็นปราสาททีงดงามมากทีสุดอีกแห่งหนึงของโลก ตัวปราสาทตงัอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 

 เมตร เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์ เป็นปราสาท หลังใหญ่สีขาว ตังอยู่กลางป่าเขาลําเนาไพร 
ปราสาทหลงันีเพิงได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน ์ก็เพียงภายหลังจากที กษัตริยลุ์ดวิกที  ไดเ้สด็จ
สวรรคตแลว้ในปี  เทียวชมหอ้งต่างๆ อาทิ หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลที์ใชใ้นการแสดงโอเป



ร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทงัราชาการ์ตูนอย่าง วอลท์ดิสนีย ์ยงัไดจ้าํลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาท
ในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด ์(กรณีหมิะตกหนักรถไม่สามารถขึนไดนั้กท่องเทียว
ตอ้งเดินขึนเท่านัน) 

  
เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน) 
บ่าย เดินทางไปยงั เมืองลเูซิรน์ (Lucerne) อดีตหวัเมืองโบราณของสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นดินแดนทีไดร้ับสมญา

นามว่าหลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขา
แอลป์ แลว้ก็ยงัมภีูเขาใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมที้แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขาสลบัแซมดว้ยดงดอกไม้ป่า
และทุ่งหญา้อันเขียวชอุ่ม นําท่านถ่ายรูปกับสะพานไมช้าเปล หรือสะพานวิหาร(Chapel bridge) ซึงข้าม
แมนํ่ารอยซเ์ป็นสะพานไมที้เกา่แก่ทีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปีเป็นสญัลักษณ์และประวติัศาสตรข์องเมืองลู
เซิรน์เลยทีเดียวสะพานวิหารนีเป็นสะพานทีแขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณเชือมต่อไปยงัป้อมแปดเหลียม
กลางนํา จวัแต่ละช่องของสะพานจะมภีาพเขียนเรืองราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ เป็น
ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายทีปัจจุบนัสะพานไมนี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมากตอ้งบูรณะ
สรา้งขึนใหม่เกือบหมด นําท่านชมรูปแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหิน เป็นอนุสาวรียที์ตงัอยูใ่จกลางเมือง ทีหวั
ของสิงโตจะมีโล่ห ์ ซึงมีกากบาทสัญลักษณ์ของ สวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนีออกแบบและ
แกะสลักโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตังแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึนเพือเป็น
เกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือสัตย ์จงรกัภกัดี ที เสียชีวิตในประเทศฝรังเศส ระหว่างการ
ต่อสูป้้องกนัพระราชวงัในครงัปฏิวตัิใหญ่สมยัพระเจา้หลุยสท์ี 16  

เย็น รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
จากนันนําท่านเขา้สู่ทีพกั ณ โรงแรมHotel Astoria Lucerne หรือเทียบเท่า 

 
 

วันทีหก  ลเูซิรน์-ยอดเขาจุงฟราว-ถาํนาํแข็ง-ธารนาํแข็ง-เมืองเบิรน์-กรุงเจนีวา-นาฬิกาดอกไม ้   (B/L/D)  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมืองกรินเดอวาล อนัไดชื้อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ททีสวยทีสุดในโลกตงัอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วย
ภเูขาทีสวยงามเป็นสถานทีโรแมนติกทีสุด นําท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพือขึนรถไฟสายจุงเฟราบาหเ์นน  
สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึงไดร้บัการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกอีกของสวิตเซอรแ์ลนด ์ระหว่าง
ทางกอ่นถึงจงุเฟรานัน ท่านสามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วิสน่ารักทีกระจดักระจายอยูท่วัไป มทีงับา้นสีนําตาล



เขม้ตดักบัหน้าต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตัดกับประตูหน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห ์  วิว 
ธรรมชาติทีสลบักนัระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญา้ กบั พืนทีทีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทาง
รถไฟจะจอดใหท้่านไดช้มความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึงมีความ
สูงถึง ,  ฟุต เป็นยอดเขาทีสูงทีสุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE) นําท่านชม กลาเซียร ์หรือธาร
นําแข็งขนาดใหญ่ จากนันสนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้งSPHINX จุดชมวิวทีสูงทีสุดในยุโรป สามารถ
มองเหน็ไดก้วา้งไกลทีสุด ณ จุด ,  เมตร ชมถาํนาํแข็งทีแกะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารนําแข็ง  เมตร 
สมัผสักับภาพของธารนาํแข็ง Alestsch ทียาวทีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง  ก.ม. และหนา  เมตร 
และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยทีทาํการไปรษณียท์ีสูงทีสุดในยุโรป อิสระใหท่้านได้เดินเล่นและ
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

            
เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน) 
บ่าย นําท่านลงจากยอดเขา ดว้ยเคเบิลคาร ์กระเชา้ทีใหม่ทีสุด ซงึใชเ้วลาเดินทางเพียง 15 นาที 

เดินทางไปยงั เมอืงเบริน์ เมอืงทีมีนําพุมากทีสุดเมืองหนึงของยโุรป และเป็นเมืองโลกทางดา้นวฒันธรรมที
องคก์ารยูเนสโกใหอ้นุรักษ์ไวอ้อกเดินทางสู่ทะเลสาบเบลาซี หรือทะเลสาบสีนําเงิน ทะเลสาบขนาดเล็กทีมี
ความสวยงามในทุกฤดโูดยเฉพาะช่วงฤดูใบไมเ้ปลียนสี แวะถ่ายรูป สาํนกังานสหประชาชาติ ณ. กรุงเจนีวา 
เป็น United Nations Centre ทีใหญ่เป็นอนัดับ 2 รองจากสาํนักงานใหญ่ที New York 
จากนันเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ถ่ายรูปกบั ทะเลสาบเจนีวา และนาํพจุรวด ทีสามารถส่งนําขึนทอ้งฟ้าไดสู้ง
ถึง 140 เมตร และเป็นสญัลักษณ์อย่างหนึงของเจนีวา ชมนาฬิกาดอกไม ้ทีสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวา 

เย็น รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารเขา้สู่ทีพกั ณ โรงแรม Hotel Ramada Encore Genevaหรือเทียบเท่า 

      
 
วันทีเจด็  เจนีวา-ดจิอง-กรุงปารีสประเทศฝรงัเศส-ลอ่งเรือแม่นาํแซนด ์   (B/L/D)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลังเช็กเอา้ทจ์ากโรงแรม นําท่านขา้มพรมแดนสู่ประเทศฝรงัเศส ผ่านชมเมืองชายแดนของสวิสเซอร์แลนด ์
ขา้มพรมแดนสู่ประเทศฝรงัเศสสู่เมืองดจิอง เมืองหลวงของแควน้เบอรก์นัดี อีกทงัยงัเป็นแหล่งผลิตไวน์และ
โรงงานทาํเนยแข็งทีมีชือเสียงอีกดว้ย นําท่านนังรถผ่านยา่นเมืองเกา่ ทีมีตึกรามบา้นช่องสวยงาม (ระยะทาง 
263 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3 ชวัโมง) 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน) 



บ่าย       ออกเดินทางต่อสู่ มหานครปารสี ระหว่างทางพกัผ่อนสบายๆบนรถชืนชมกบัทิวทศัน์อนัสวยงามของสอง 
ขา้งทางตลอดการเดินทางนําคณะชมความสวยงามของนครปารีส ยามคําคืนดว้ยการล่องเรือ “บาโตมูซ” 
ท่านจะไดช้มความสวยงามของสองฝากฝังและสะพานทีทอดตวัขา้มลาํนาํแซนด ์กบับรรยากาศสุดโรแมนติค 
ผ่านชมโบสถน์อรท์เทรอดามทีเคยใชเ้ป็นสถานทีราชาภิเษกนโปเลียนขึนครองราชยแ์ละมีอายุเก่าแก่ 
กว่า800ปี (ผา่นชมเนืองจากโบสถก์าํลงัซ่อมแซมจากการถูกไฟไหม ้และจะเปิดใหเ้ขา้ชมในปี ) 

เย็น รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย)  
  จากนันนําท่านเขา้สู่ทีพกั ณ Hotel Mercure Bercy Parisหรือเทียบเท่า 

    
 

วันทีแปด  พระราชวังแวรซ์ายส—์โรงละครโอเปร่า-พพิธิภณัฑลู์ฟท-์จตัรุสัคองคอรด์-ถนนชองป์เอลเิซ่                      
หอไอเฟล-ถนนชองป์เอลเิซ่-จตุัรสัทรอคาเดโล-เมืองบรัซเซล ประเทศเบลเยยีม (B/L/D)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนันนําท่านสูเ่มืองแวรซ์ายส ์อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยสที์  

 14 อยูห่า่งจากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 20 ก.ม นําท่านชมพระราชวังแวรซ์ายส ์
ซงึภายในพระราชวงัยงัเปิดใหช้มความงดงามของหอ้งต่างๆ อาทิ หอ้งอพอลโล หอ้งฮอลลอ์อฟมิลเล่อร์   

 ใหท่้านไดเ้ดินชมสวนพฤกษชาติของพระราชวงั ซงึจดัตกแต่งไดอ้ย่างงดงามตระการตา  อิสระใหท่้าน
ถ่ายภาพเป็นทีระลึกตามอธัยาศัย 

เทียง รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
บ่าย นําท่านผ่านชมโรงละครโอเปรา่ ชมความงามของอาคารพพิธิภณัฑลู์ฟท ์, จตัุรสัคองคอรด์  

ลานประหารพระเจา้หลุยสที์ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต, ชืนชมกบัถนนชองป์เอลิเซ่,  ประตูชัย, 
ถ่ายภาพกบัหอไอเฟล บริเวณจตัุรสัทรอคาเดโร  ซงึเป็นจุดชมหอไอเฟลทีสวยทีสุด หากมีเวลาใหท่้านได้
เลือกซือสินคา้ปลอดภาษีมากมาย อาทิ เสือผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครืองสาํอาง  นําหอม เป็นตน้ 
จากนันนําคณะออกเดินทางสู่ เมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยยีม พกัผ่อนสบายๆบนรถตลอดการเดินทาง 
ระยะทาง 312 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3 ชวัโมง  

เย็น รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน) 
 จากนันนําท่านเขา้สู่ทีพกั ณ โรงแรม Thon Brusselsหรือเทียบเท่า 
 
 
 

วันทีเกา้   อโตเมียม-จตัรุัสลากร็องปลาซ-รูปปันเด็กนอ้ยยนืฉี-พระราชวังกษัตริยแ์ห่งเบลเยยีม 
           เมืองเฮก(เนเธอรแ์ลนด)์-เมืองจาํลองมาดูโรดัม-ยา่นดัมสแควร-์ล่องเรือหลังคากระจาํ- 
           พระราชวังเก่า-(B/L/D)               



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลงัเช็กเอา้ทนํ์าท่านเยียมชม อโตเมียม สญัลกัษณ์
ของงานเอก๊ซโ์ปร์ ทีปัจจุบนัใชเ้ป็นอาคารพิพิธภณัฑที์มีดา้นบนเป็นหอ้งจดัเลียงและรา้น อาหาร 
จากนันนําท่านชมจตุัรสัลากร็องปลาช จตุัรสักลางเมืองทีงดงามมากแหง่หนึงของยุโรป โดยเฉพาะดา้นที
เป็นศาลากลาง เป็นศิลปะแบบโกธิค มีรูปปันตามจวัต่างๆสวยงามมากรายรอบจตุัรสันีจะมรีา้นขาย
ดอกไม ้และรา้นขายของทีระลึกประเภทต่าง ๆ คุณภาพดีสาํหรบันักท่องเทียว ผ่านชม รูปปัน 
MANNEKKENPIS เป็นรปูปันเด็กชายผมหยิกสงูประมาณ ศอก หนา้ตาน่ารกัน่าเอ็นดูกาํลงัปัสสาวะ  
(ซงึเป็นนําพุ) และถ่ายรูปกบั พระราชวังทีประทบัของกษัตริยแ์ห่งเบลเยียม 

  
เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
บ่าย  เดินทางสู่เขา้สู่ เมืองเฮก เมืองทีใหญ่อนัดับ 3 ของเนเธอร์แลนด ์ผ่านชม อาคารรฐัสภาสมยัโบราณ  

ซงึเป็นทีประชุมของอศัวินในสมยัก่อน จากนันถ่ายรูปกบั ศาลโลก ซงึเป็นทีเก็บรกัษากฎหมายระหว่าง
ประเทศ  ชมเมืองจาํลองมาดูโรดมั เมืองจวิทีจาํลองสถานทีสาํคญั มีชือเสียงของทงัประเทศ
เนเธอร์แลนดม์าไวด้ว้ยกนั   สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมอืงอมัสเตอร์ เพือเทียวชม บริเวณยา่นดมั 
สแควร ์ถ่ายรูปกบัพระราชวังเก่าและอนุสาวรียท์หารหาญ  จากนันนําท่าน ล่องเรือกระจก ชมความ
งามของกรุงอมัเตอรด์ัม ทีท่านจะไดส้มัผสักลินอายและความเป็นอยู่อยา่งใกลช้ิด และชม การสาธิตการ
เจยีระไนเพชร 

เย็น  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน) 
จากนันนําท่านเขา้สู่ทีพกั ณ โรงแรม Mercure Amsterdam หรือเทียบเท่า 

 
 

วันทีสบิ  เมืองลิสเซ่-สวนเคอเคนฮอฟ-เมืองโคญน(์เยอรมนี)-มหาวิหารโคโลญจน-์สะพานขา้มแม่นาํไนร ์     
                    โบสถเ์กรทเซนตม์ารต์นิ-ชอ้ปปิงยา่นโคโลญน-์สนามบินแฟรง(B/L/D)  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
  จากนันพาท่านเดินทางสู่ เมืองลิสเซ่ (Lisse) อนัเป็นทีตงัของสวน 

เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) อนัโด่งดงั 
ของเนเธอร์แลนด ์เขา้ชมภายในสวน โดยสวนดอกไมแ้ห่งนีถกูแต่งเต็มความสวยงามของไมป้ระดบัเต็ม
พืนทีกว่า 200 ไร่ โดยไฮไลทอ์ยูที่ เทศกาลสวนทิวลิป ทีจดัขึนระหว่างวนัที 21 ม.ีค.-10 พ.ค. เพียงปีละ 
1 ครงัเท่านัน การันตีความสวยงามจากสถิติผูเ้ขา้ร่วมงานกว่า 1.55 ลา้นคนในปี 2019 



เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญน ์ประเทศเยอรมนีแวะถ่ายรูป มหาวิหารแห่งโคโลญจน ์ภายในเป็นที

เก็บรกัษาหีบทองคาํบรรจอุฐัิของกษัตริยท์ีใชเ้วลาสรา้งถึง 632 ปีแวะถ่ายรูปกบั สะพานขา้มแม่นาํไรน ์
และโบสถเ์กรทเซนตม์ารต์ิน ซงึเป็นแลนดม์ารก์ของเมืองโคโลญน์ อสิระใหทุ้กท่านไดช้อ้ปปิง ณ ย่าน
การคา้เมืองโคโลญน์ 

เย็น รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน ขาหมูเยอรมนั) 
จากนันนําท่านเขา้สู่ทีพกั ณ โรงแรม Mercure Cologne หรือเทียบเท่า 

 
วันทีสบิเอ็ด  เมืองแฟรงคเ์ฟิรท์-จตัรุัสรือเมอร-์ศาลาว่าการเมือง-นาํพุแห่งความยุตธิรรม-โบสถเ์ซนตพ์อล 
                     ถนนซายล-์สนามบินแฟรงเฟิรต์-สนามบินดูไบ (B/L/D)  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 เช็กเอา้ทจ์ากทีพกั ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงคเ์ฟิรท์ (FRANKFURT) เป็นทีตงัของโลกทางดา้นเศรษฐกิจ 

และสถาบนัการเงิน ชมเมืองแฟรงคเ์ฟิรท์บริเวณจตุัรสัรือเมอร ์(ROMERBERG) ยา่นใจกลางเมืองเกา่ อนั
เป็นทีตงัของศาลาว่าการเมือง (THE ROMER) ตรงขา้มกนันันพบกบั ออสไซเล่อ (OSTZEILE) อาคาร
เก่าแกส่มยัสงครามโลกครังทีสอง จากนันถ่ายภาพความสวยงามของนาํพแุห่งความยุตธิรรม     
(GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ผ่านชมโบสถ์เซนตพ์อล และวหิารใหญ่ประจาํเมือง 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
บ่าย อสิระใหท้่านชอ้ปปิงบนถนนซายล(์ZEIL) ถนนสายช้อปปิงทียาวทีสุดของประเทศเยอรมนีทีเต็มไปด้วย

รา้นคา้ และหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ  
เย็น  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน) จากนันนาํท่านเดินทางสู่ท่าอากายานนานาชาต ิ
  ดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสารการบินเอมเิรตสแ์อร ์เทียวบินที EK48 

 
 

วันทีสบิสอง  ดไูบ-ชายหาดจเูมราห-์เมดิแนท จูไมร่า ซุค ดูไบเฟรม-ตลาดเครืองเทศ-ตลาดทอง-                               
ตกึเบิรจ์คาลิฟา(ไม่รวมคา่ขึน)- ดูไบมอลล(์B/L/D)                              

 

.  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส ์พาท่านผ่านขนัตอนศุลกากร 
  เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  จากนันนําท่านชมชายหาดจูเมรา่ห ์JUMEIRAH BEACH ชายหาดตากอากาศทีสวยงามยอดนิยมของดูไบ 



  แวะถ่ายรูปกบั เมดแินท จไูมร่า ซุค ศนูยก์ารคา้รูปทรงอาหรับโบราณตงัอยู่ติดริมทะเล หรือเรียกว่า  
เวนิสแหง่ดไูบ โดยมีฉากหลงัฉากเป็นหลงัโรงแรมบุรจญอ์ลัอาหรับ โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ทีสวย 
และหรหูราทีสุดแหง่หนึงของโลก แวะถ่ายรูปกบั ดไูบเฟรม ตึกกรอบรูปทีใหญ่ทีสุดในโลก 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย  จากนัน เดินทางสู่ตลาดเครืองเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทอง  

ทีใหญ่ทีสุดในโลก จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก อญัมณีต่าง นําท่านชม โรงงานเครือง
หนังชนัดีของดูไบ จากนัน จากนันนําท่านชมตึก“เบิรจ์คาลฟิา” Burj Khalifa  ตึกทีสงูทีสุดในโลก  
มคีวามสูงถึง 828 เมตร มี ทงัหมด 160 ชนั ออกแบบโดย นาย เอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก  
โดยตึกนีออกแบบตบแต่ง ภายในโดย Giorgio Armani (ไม่รวมคา่ขึนชมวิว ประมาณ , บาท) 
จากนันนําท่านสู่หา้งดูไบ (Dubai Mall) หา้งทีใหญ่ทีสุดในโลก และม ีพิพิธภณัฑส์ตัวนํ์าทีใหญ่ทีสุดในโลก
อยู่ภายในใหท่้านไดถ้่ายรูปหน้าตูป้ลา ทีมีขนาดใหญ่กว่าคนสิบคนยืน เรียงกนั อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซือ
ของฝาก สินคา้แบรนดเ์นม ชือดงัมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเสือผา้ สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
กระเป๋าถือ เครืองใชไ้ฟฟ้า เครืองกีฬา เป็นตน้ และในเวลา 18.00-24.00 น. ของ ทุกวนั ท่านจะไดช้ม
การแสดง “นําพุแห่งดูไบ” เป็นนําพุเตน้ระบาํอนัสวยงามวิจติร อยูใ่นทะเลสาบเบิรจ์คาลิฟา ทีเป็น
ศนูยก์ลางของนครดูไบ ถือเป็นนําพุทีใหญ่ ทีสุดในโลก ณ ปัจจุบนันี โดยรอบถูกรายลอม้ไปดว้ยตึกทีมี
ชือเสียงมากมาย สิงพิเศษของนําพุแห่งดูไบนีคือจะใชไ้ฟทงัสิน 6,600 ดวง โปรเจคเตอรสี์ 50 ตวั 
ควบคุมการทาํงานดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์โดย จะแสดงประกอบดนตรี ครงัละประมาณ 5 นาที โดยใช ้
งบประมาณในการก่อสรา้งทงัสินกว่า 7.2 พนัลา้นบาท 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร Little Bangkok Restaurant 
  จากนันนําท่านเขา้สู่ทีพกั ณ โรงแรม Hilton Garden Inn Muraqabat หรือเทียบเท่า 

 
วันทีสบิสาม    ดไูบ-สนามบินสุวรรณภูม-ิลาํปาง  (B/L/D)  

.  น. เช็กเอา้ทจ์ากทีพกั นําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติดูไบ บริการอาหารกล่องบนรถ 

.  น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเครืองบินA380-800 สายการบิน 
เอมิเรตสแ์อร์  เทียวบินที EK 372 ใชเ้วลาเดินทาง  ชัวโมง 

.  น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ จากนันเดินทางต่อสู่ภูมลิาํเนา โดยรถบสัปรับอากาศ 
 
 
วันทีสบิสี   ลาํปาง   (-/-/-)  
เชา้  เดินทางถึงภูมิลาํเนา จงัหวดัลําปาง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 



**รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความ
เหมาะสมทงันีขึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้** 

อตัราค่าบริการ 

*ราคาดงักล่าวไม่รวมค่าตวัเครอืงบินและรถโดยสารรบัสง่สนามบินสุวรรณภูมิ* 
อตัราค่าบรกิารนีรวม  
    1. คา่ตวัเครืองบินไป-กลบัชนัประหยดั และค่าภาษีตา่งๆ           . คา่โรงแรมทีพกั 10 คืน (พกัหอ้งละ 2 คน ) 
    3. คา่วีซา่ยโุรป แบบ estate Schengen                          4. คา่ประกนัอุบตัิเหตวุงเงิน 2,000,000 บาท 
    5. คา่อาหารทกุมือทีระบุตามรายการ                                      6. คา่รถรบัส่งตามสถานทอ่งเทียวทีระบุตามรายการ 
    7. คา่เขา้ชมสถานทีตา่ง ๆ ตามรายการ                                  8. ฟรีกระเป๋าแฮนดแ์บค๊ท่านละ 1 ใบ  
    . ค่าหวัหนา้ทวัร,์ไกดค์นไทย                                               . ทิปคนขบัรถ+ไกด+์หวัหนา้ทวัร ์ 
   . นาํดืมทา่นละ ขวดต่อวนั   
 

อตัราค่าบรกิารนีไม่รวม   
    1. คา่ระวางกระเป๋านาํหนกัเกิน 20 กก.                                      2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรีด มินิบาร ์
    3. คา่ธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว               4. คา่ภาษีนาํมนั ในกรณีทีสายการบนิมีการเรียกเก็บเพิม 

    .คา่ตวัเครืองบิน และ/หรือ รถรบั-สง่สนามบินสวุรรณภูมิ      

เงือนไขการจอง   
    1. วางเงินมดัจาํ ,  บาท ในวันจองทีนัง   ส่วนทเีหลือจา่ยกอ่นเดินทาง   วนั หรือขึนอยู่กบัทางผูจ้ดัเรียกเก็บ 
 2. กรุณาสง่เอกสารในการทาํวีซ่ากอ่นการเดินทาง อยา่งนอ้ย 45 วันก่อนการเดินทางพรอ้มระบุชือผูเ้ดินทาง 
 
เงือนไขการยกเลิก 
    1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วนั คนืคา่ทวัรท์งัหมด 
    2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 30-44 วนั ขอสงวนสิทธิในการคนืคา่มดัจําทวัรใ์นทุกกรณี 
    3. ยกเลิกการเดินทางภายใน -14 วนั คดิค่าใชจ่้าย 80 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาทวัร์ในทุกกรณี 
    4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วนั ขอสงวนสิทธิในการคนืเงินคา่ทวัรท์งัหมดในทุกกรณี 
 5.บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใชจ้่ายทงัหมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมผีลทาํใหค้ณะเดินทางไมค่รบตามจาํนวนทบีริษัทฯ  
       กาํหนดไว ้(20ทา่นขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งนําไปชาํระ 
       ค่าเสยีหายตา่งๆทีเกิดจากการยกเลิกของทา่น  
 6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการเดินทางของ 
        ทา่นไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีทา่นจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทีไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมดัจาํตวั และค่าธรรมเนียมวซี่า 

    ตามทสีถานทูตฯเรียกเก็บ  
7.กรณียืนวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้าํระคา่ทัวร์หรอืมดัจํามาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเกบ็  
   เฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเกิดขึนจริง เช่น คา่วซี่าและคา่บริการยืนวซี่า / ค่ามดัจําตัวเครืองบิน หรือคา่ตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบนิ 
 แลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีทีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจาํนวน  
8.กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลังออกตวัโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์งัหมด  

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาทวัร ์(บาท/ท่าน) พกัหอ้งละ  ท่าน 

ผูใ้หญ่ 
เดก็อายุตาํกว่า 

 ปี ไม่มีเตียง 
พกัเดียว 

18 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 168,000.- 148,000.- 30,000.- 



9.กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวน
สิทธิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์งัหมด 
 

เอกสารในการยืนวีซ่าแชงเกน้(เยอรมนั) 
ยนืวีซ่าแสดงตน สมัภาษณ์และสแกนลายนิวมือ ทีศูนยย์ืนวีซ่า อติาลี-เยอรมนี ถ.หว้ยแกว้ จงัหวดัเชียงใหม(่ทวัร์พาไปยนื) 
1.พาสปอร์ตเลม่จริงทียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตาํกว่า 6 เดือน จนถึงวนัเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย ไมช่าํรุด ไม่ขาด  
   ฉีก เปียก หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือไม่ก็ตามควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการง่าย 
    ต่อการอนุมติัวีซ่า หากท่านมีพาสปอร์ตเก่า กรุณาแนบมาดว้ย 
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. จํานวน 2 ใบ หน้าตรง ไม่สวมแว่น ขนาดของหน้าประมาณ 3 

ซม. พืนหลงัเป็นสีขาวเท่านันควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และตอ้งเหมือนกันทัง 2 รูป 
รูปถ่ายตอ้งไม่ซาํกันในวีซ่าเก่า ทงัเสือทีใส่และรูป และไมใ่ส่คอนแทคเลนส์ส ีและเห็น
ใบหู และคิวทงั 2 ขา้งอยา่งชดัเจนภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของ
หวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพอยา่งชดัเจน 

3. สาํเนาบัตรประชาชน / บตัรขา้ราชการ (ถา้มี) อย่างละ 1 ชุด พรอ้มรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
4. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาใบหย่า (ถา้มี) / สาํเนาใบเปลียนชอื-นามสกุล (ถา้มี) (อยา่งละ 1 ชุด) 
5. ใบรับรองการทํางานจากตน้สงักัด ทีท่านทาํงานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุตาํแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบนั,  
วนัเดือนปีทีเริมทํางานกบับริษัทนี และระบุทีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ เบอร์โทรสาร และชว่งเวลาทีขอลางานเพอืเดินทางไปยุโรป  
หลงัจากนันจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดลา (ชือ นามสกลุ สะกดตามหนา้พาสปอร์ตเท่านัน) 
-กรณีทีเป็นเจา้ของกจิการ ขอสาํเนาใบจดทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ จะตอ้ง 
มีรายชือของผูเ้ดินทางปรากฏอยูด่ว้ย ทีคัดสาํเนาไวไ้ม่เกิน 3 เดือน (อยา่งละ 1 ชุด) 
- กรณีทีเป็นนักเรียน/นักศึกษาจะตอ้งมี หนังสอืรบัรองจากสถาบนัการศึกษาเท่านัน พรอ้มสาํเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาดว้ย  
(อยา่งละ 1 ชุด) 
6.   สาํเนา สลิปเงนิเดือนจากบริษัท 3 เดือนยอ้นหลัง 
7. . สเตทเมน้ท์เงินฝากออมทรัพยเ์ท่านันยอ้นหลงั 3 เดือน โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันดว้ย พรอ้มนําสมุดบญัชีตวัจริงไปใน 
วนัยนื ควรเลือกบญัชีทีมีการเขา้ออกของเงินสมาํเสมอ จาํนวนเงินคงเหลือควรแสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงินเพยีงพอทีจะ 
ครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดือดรอ้นเมือกลบัสู่ภูมิลาํเนา กรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึงในการยนื 
ขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครัวดว้ย (อยา่งละ 1 ชุด) 
- กรณีคู่สมรส ถา้ใชห้ลกัฐานการเงินของสามหีรือภรรยา บุคคลใดบุคคลหนึง ตอ้งทาํการแนบ สาํเนาบัตรประชาชน/ สาํเนา 
พาสปอร์ตของคู่สมรสมาดว้ย 
- กรณีทีบริษัทของท่านเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทังหมด ทางบริษัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง 
ฉบับเพือแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยและการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชอืผูเ้ดินทางและเหตุผลทีจัดการเดินทางนี 
ในจดหมายดว้ย (อยา่งละ 1 ชุด) และแนบเอกสารของบริษัทดว้ย ไดแ้ก่ ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท สาํเนาบัตรของกรรมการ 
บริษัทผูม้อํีานาจลงนาม พรอ้มประทบัตราบริษัท 
 - สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี  
8. กรณีทีเด็กอายุตาํกว่า 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบิดา/มารดา หรือเดนิทางไปกบับิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึง จะตอ้งทํา 
จดหมายยนิยอม โดยทีบิดา, มารดาและบุตรจะตอ้งไปยนืเรืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอีกท่านหนึงได ้  
ณ ทีว่าการอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอ้ํานวยการเขตลงลายมือชือและตราประทับจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  
(อยา่งละ 1 ชุด) 
9. สาํหรบัขา้ราชการ รบกวนขอเอกสารเพมิเติมดงันี 
- หนังสอืนําตวัจริงทีออกโดยกระทรวงการต่างประเทศทีระบุชอื นามสกุล และหมายเลขหนังสอืเดินทางของผูส้มัคร 
- หนังสอืเชญิจากองคก์รต่างประเทศทีเชิญไปดูงานยงัประเทศนันๆ  
10. เอกสารการจองตวัเครืองบิน  
11. เอกสารการจองโรงแรม ครอบคลุมตลอดการเดินทาง 



12. ประกนัภยัการเดินทาง วงเงินคุม้ครอง ไม่ตาํกว่า 1,500,000 บาท 
13. กาํหนดการเดินทาง (ภาษาองักฤษ) 
14.ในกรณีทีตอ้งการขอวีซ่าใหย้าวขึน เพอืนเดินทางไปทริปต่อเนือง กรุณาเขียนจดหมายชีแจง รายละเอียดทริปทีจะเดินทางต่อ  
ในอนาคต และรบกวนแนบหลกัฐานเช่น หลักฐานการจองตวัเครืองบิน หลักฐานการจองทีพกั เป็นตน้  
15. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศฝรังเศส (สาํหรบัวซ่ีาธุรกจิ) รวมทงัหลักฐานอืนๆ เช่น  
       - หลกัฐานยนืยนัการชาํระเงิน เพือเขา้ประชุม 
       - อีเมลลย์นืยนัการสมคัรเขา้ร่วมการประชุม หรือ แบดจ ์เป็นตน้ 
 

    ใชเ้วลาทาํการอนุมติัวซีา่นับจากวนัยืนประมาณ 7วนั 
ขอ้มูลเบืองตน้ในการเตรียมเอกสารยืนวีซ่าและการยืนขอวีซ่า 
1.การพิจารณาวซีา่เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารทีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน 
2.กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ชว่งระหวา่งยืนวซีา่ หรือ กอ่นเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซีา่ทีคอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการ
พจิารณาอนุมติัวซีา่ได ้ทงันี พาสปอร์ตของท่าน   จะไดร้บักลบัคืนอีกครงั หลงัจากผลการพจิารณาแลว้เสร็จ 
3.สาํหรับผูเ้ดินทางทีศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรืองการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศทีตนพาํนักหรือศึกษาอยู่เท่านัน 
4.หนังสือเดินทางตอ้งมอีายุไม่ตาํกวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเริมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตาํกวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยืนคาํ
รอ้งขอทาํหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเกา่ ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เนืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะ
เป็นประโยชน์อยา่งยิงในการยืนคาํรอ้งขอวซี่า และจํานวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างสาํหรบัติดวีซา่ไม่ตาํกวา่ 3 หน้า 
5.ทา่นทีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ และพาสปอร์ต ถือ
เป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 
 

เงือนไขอืนๆ 
.รายการท่องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลับกนัไดต้ามความเหมาะสม  ทงันีถือเป็นเอกสิทธิของผูจ้ดั โดยยึดถือตาม

สภาพการณ ์และ  ประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั    
2.ทวัรนี์สาํหรบัผูที้มีวตัถุประสงคเ์พือการท่องเทียวเท่านัน 
2.บริษทัฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบในกรณีทีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ หรือ ออกเมืองทงัจากเจา้หน้าทีฝ่ายไทยและ เจา้หน้าที
ฝ่ายโุรป 
3.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากการผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คาํนําหน้า ของหนังสือ
เดินทาง ในกรณีทีท่านปฎิเสธทีจะส่งหนา้พาสปอรต์ใหแ้ก่บริษทั 
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง  
5.บริษัทรัตนทวัร ์ขอสงวนสทิธใินการทีจะไม่ชดเชยค่าเสยีหายและค่าทวัร ์อนัเกดิจากเหตุสุดวิสยัทีนอกเหนือการ
ควบคุมของทาง  บริษัทฯ อาทิ การ  เกิดโรคติดต่อ การเกิดการจลาจล การนัดหยุดงาน การล่าชา้ความไม่สงบ
ภายในประเทศ ภยัพบิตัทิาง ธรรมชาติ หรอืการยกเลิกของเทียวบิน  

WWW.RATTANATOUR.COM  


