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ฝรัง่เศส สวิตเซอรแ์ลนด ์อิตาลี 9 วนั 
 ปารีส ทิตลิส ลูเซิรน์ มิลาน ปิซ่า กรุงโรม วาติกนั 
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วนัแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ                 (ไทย) 

17.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสูเ่มืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่  EK 373  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัท่ีสอง   ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชยั-พีระมิดแกว้-รา้นคา้ปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ        

                                                                      (ยูเออี-ฝรัง่เศส) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

03.20 น.เดินทางสู ่เมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรับสมัภาระแลว้ น าทา่นเดินทางสู่

มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มี

มนต์เสน่ห์อ ัน เห ลือล ้น ติดอ ันดับ  1 ใน 10 ของโลก   ที่

นักทอ่งเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงใน

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล  า้สมยัแหง่หน่ึงของโลก  

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤษภาคม 15-23 / 18-26 พ.ค. 2562 53,900 

มิถนุายน 6-14 มิ.ย. 2562 52,900 

กรกฎาคม  13-21 / 27 ก.ค.-4 ส.ค. 2562  56,900 

สิงหาคม 10-18 ส.ค. 2562 52,900 

กนัยายน 12-20 / 26 ก.ย.-4 ต.ค. 2562 52,900 

ตลุาคม 
2-10 / 8-16 / 12-20 / 19-27 / 

 20-28 ต.ค. 2562 
52,900 

เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000   บาท 

พกัเด่ียว          เพ่ิมท่านละ      10,000             บาท 
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ที่ทรงดว้ยอทิธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท  าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่ส าคญัที่ สุด

แหง่หน่ึงของโลก น าถา่ยรูปเป็นที่ระลึกกบัหอไอเฟล สญัลกัษณท์ี่โดดเดน่ สูงตระหงา่นคูน่ครปารีสดว้ยความสูงถึง 

1,051 ฟตุ ซ่ึงสรา้งขึ้นในปีค.ศ.1889  น าทา่นถา่ยรูปประตูชยั ชมทิวทศัน์ของรา้นคา้บูติคช ัน้น าระดบัโลกที่ต ัง้เรียง

รายอยูบ่นถนนชองเชลิเช ตน้แบบถนนราชด าเนิน  
 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ 

พีระมิดแกว้ของพิพิธภณัฑล์ูฟร ์เป็นพิพิธภณัฑท์างศิลปะที่ มี

ช่ือเสยีงที่ สุด เกา่แกท่ี่ สุดและใหญท่ี่สุดแหง่หน่ึงของโลก ตวัอาคาร

เดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตปั่จจุบนัเป็นสถานที่ท ี่จดัแสดงและ

เกบ็รักษาผลงาน ทางศิลปะที่ทรงคุณคา่ระดบัโลกเป็นจ านวนมาก 

อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ราคาถูกใน รา้นคา้ปลอดภาษี 

(DutyFreeShop)อาทิ เชน่ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรือ

กระเป๋า น าทา่นล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนที่ ไหลผา่นใจกลางกรุง

ปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่ง  ๆ ตลอดสองฝากฝั่งแมน่ ้า เป็นอกีหน่ึง

ประสบการณท์ี่น่าประทบัใจ  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั ณ Mercure Paris Velizy หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีสาม  La Vallee Village Outlet – เมืองดิฌง                                  (ฝรัง่เศส) 

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่La Vallee Village Outlet แหลง่ชอ้ปป้ิงที่

รวมรา้นคา้แบรนดเ์นมดงัมากมายกวา่ 70 รา้น สมัผสัประสบการณก์ารชอ้ปป้ิง ที่ครบครันดว้ยสินคา้ช ัน้น าตา่งๆ 

มากมาย เชน่ CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL 

SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, 

CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ  (อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ป

ป้ิง) จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองดิฌง ผา่นชมทศันียภาพอนังดงามที่ เตม็ไปดว้ยขุนเขาทะเลสาบและดอกไมป่้า 

ที่สวยสดงดงาม ที่จะท  าใหท้า่นต่ืนตาต่ืนใจตลอดการเดินทางจนท าใหท้า่นหลบัตาไมล่ง เป็นแห่งเมืองชุมทางรถไฟ 

และศูนยก์ลางการคมนาคมที่ส าคญัแหง่หน่ึงของฝรั่งเศส และเป็นเมืองที่มีช่ือเสยีงเร่ืองไวน์เป็นอยา่งมาก  
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ค า่ บริการอาหารค ่ า ณ ภัตตาคาร น าท ่านเขา้สู่ท ี่ พ ัก   ณ Novotel Dijon หรือระดับเดียวก ัน 

 
 

วนัท่ีส่ี ดิฌง - ลูเซิรน์ – สะพานไมช้าเพล – รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน   (ฝรัง่เศส-สวิส)                                                              

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิสเซอร์แลนด ์ เป็นดินแดนที่ไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคาแห่งทวปียุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจาก

จะมเีทือกเขาสูงเสยีดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ กย็งัมภูีเขาใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท้ี่แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและ

ไหลเ่ขา สลบัแซมดว้ย  ดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นชม

และแวะถา่ยรูปกบั สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร 

(Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท้ี่ เกา่แก ่

ที่ สุ ด ในโลก  มีอ า ยุหลายร้อย ปี  เ ป็นสัญลักษณ์แล ะ

ประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทเีดยีว สะพานวิหารน้ีเป็น

สะพานที่แขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงั

ป้อมแปดเหลี่ ยมกลางน ้า จั่วแต่ละชอ่งของสะพานจะมี

ภาพ เขียนเ ร่ืองราวประวัติ ความ เป็นมาของประ เทศ

สวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่า

เสยีดายที่ ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สยีหายไป  มาก ตอ้ง
บูรณะสรา้งขึ้นใหมเ่กือบหมด น าทา่นชมรูปแกะสลกัสิงโต

บนหนา้ผาหิน เป็นอนุสาวรียท์ี่ต ัง้อยูใ่จกลางเมืองที่ หัวของ

สิงโตจะมโีลห่ ์ซ่ึงมกีากบาทสญัลกัษณข์องสวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแหง่น้ีออกแบบและแกะสลกัโดย 

ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นเกยีรติแกท่หารสวิสฯ ใน

ดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรักภกัด ีที่ เสียชวิีตในประเทศฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้ง

ปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท์ี่  16 
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ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Ibis Styles Luzern City หรือระดบัเดยีวกนั  

 

วนัท่ีหา้ แองเกิลเบิรก์ – ยอดเขาทิตลิส - มิลาน        (สวิส-อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิรก์ เพ่ือนั่งกระเชา้หมุนแห่ง

แรกของโลก สู ่ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหลง่เลน่สกขีองสวิตเซอร์แลนดภ์าคกลาง ที่ หิมะคลุมตลอดทัง้ปีสูงถึง 

10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหง่น้ีหิมะจะไมล่ะลายตลอดทัง้ปี * นั่งกระเชา้ยกัษ์ที่หมุนไดร้อบทิศ

เคร่ืองแรกของโลกที่ ช่ือวา่ REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานี

บนยอดเขาทิทลิสซ่ึงเป็นอาคารใหญม่ที ัง้หมด 4 ชัน้ และบริเวณชัน้ 

4 ซ่ึงเป็นชัน้บนสุด จะเป็นชัน้ที่ทา่นสามารถเดินย ่าหิมะออกไปยงั

ลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ทา่นสามารถเที่ ยวชมสว่น

อ่ืนๆของเยอดเขาไดไ้มว่า่จะเป็นถ า้น ้าแขง็ รา้นขายของที่ ระลึก

และรา้นอาหาร 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่น

เดินทางสู ่กรุงมิลาน (MILAN) เมืองส าคญัทางภาคเหนือของ

อิตาล ีตัง้อยูบ่ริเวณที่ราบลอมบาร์ด ีช่ือเมืองมิลานมาจากภาษา

เซลตค์  าวา่ MID-LAN ซ่ึงหมายถึงอยูก่ลางที่ ราบ มีช่ือเสียงใน

ดา้นแฟชัน่และศิลปะน าทา่นถา่ยรูปบริเวณ ปิอาซซ่า เดล ดูโอ

โม่ (Piazza Del Duomo) ซ่ึงเป็นที่ต ัง้ของ มหาวิหารแห่งเมือง

มิลาน หรือที่ เรียกวา่ ดูโอโม่ (DUOMO) ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียกมหา

วิหารประจ าเมือง สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 กวา่ปีหลงัจากนั้น ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด 

จึงมช่ืีอเรียกวา่ "มหาวิหารเมน่" มรูีปสลกัหินออ่นจากยุคตา่งๆ ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมี

รูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแมม่าดอนน่า และบริเวณนั้นยงัเป็นศูนยก์ลางแหลง่ชุมนุมของผูค้นมาทุกยุค

สมยั  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดบัเดยีวกนั 

 

วนัท่ีหก มิลาน - ปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - พราโต ้                                 (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่น

เดินทางสู ่เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแหง่ศิลปะที่ส าคญัของอติาล ีเป็น

เมืองเลก็ๆอยูท่างตะวนัตกของ Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองติด

กบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แมว้า่จะเป็นเมืองเล็กๆ แต ่Pisa กเ็ป็น

เมืองที่มช่ืีอเสยีงและเป็นที่ รูจ้กัของนักทอ่งเที่ยวท ัว่โลก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน า

ทา่นเขา้สูบ่ริเวณ จตุัรสัดโูอโมแห่งปิซ่า หรือ จตุัรสักมัโป เดย ์

มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเร่ิมจากหอพิธี 
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เจิมน ้ามนต ์(Baptistry of St. John) ที่ ใหญท่ี่ สุดในอติาล ีชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซา่อนั

เล่ืองช่ือ น าทา่นถา่ยภาพคูก่บั หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณ์แห่งเมืองปิซา่ 1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เร่ิมสรา้งเม่ือปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้ง

หยุดชะงกัลงไปเม่ือสรา้งไปไดถึ้งช ัน้ 3 กเ็กิดการยุบตวัของฐานขึ้นมา และตอ่มากม็กีารสรา้งหอตอ่เติมขึ้นอกีจน

แลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งท ัง้หมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซา่น้ี กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นชาว

อิตาเลี่ ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที่ ทดลองทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของโลกที่วา่ ส่ิงของสองชิ้น น ้าหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ย

ส่ิงของท ัง้สองชิ้นจากที่สูงพรอ้มกนั กจ็ะตกถึงพ้ืนพรอ้มกนั จากนั้นใหท้า่นอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ที่ ระลึก

ราคาถูก ที่มรีา้นคา้เรียงรายอยูม่ากมาย จากนั้นน าทา่นสู ่เมืองพราโต ้เมืองส าคญัอกีเมือง หน่ึงในแควน้ทสัคานี

ตัง้อยูบ่นระดบัความสูง 768 เมตรจากระดบัน ้าทะเลและเป็นเมืองใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ใน แควน้ทสัคานี และใหญ่

เป็นอนัดบั 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเรน้ซ ์

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Charme Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีเจ็ด LECCIO THE MALL OUTLET - กรุงโรม                 (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นทา่นเดินทางสู ่LECCIO THE MALL OUTLET ใหท้า่น

ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมชัน้น าต่างๆอย่างมากมายของอิตาลีในราคาย่อมเยา อาทิเชน่ ARMANI, 

BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, PRADA, DIOR, GUCCI เป็นตน้ (อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความ

สะดวกในการชอ้ปป้ิง)ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู ่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทอ่งเที่ยวที่มี

ช่ือเสยีงของประเทศอติาล ีนักทอ่งเที่ยวจากทุกมุมโลกตา่งเดินทางไปกรุงโรมเพ่ือช่ืนชมกบัศิลปะ สถาปัตยกรรม 

และประวติัศาสตร์แห่งความยิ่ งใหญย่าวนานมากกวา่ 2,800 ปี ตัง้อยูบ่นเนินเขาทัง้ 7 ริมฝั่งแมน่ ้า ไทเบอร์

ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองที่มบีทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวนัตกและในอดตีไดเ้ป็นอาณาจกัรที่

ใหญท่ี่ สุดในโลก 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Warmt Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีแปด  วาติกนั - มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– น ้าพุเทรว่ี - โคลอสเซ่ียม - สนามบิน-ดไูบ     (อิตาลี-ยเูออี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นน า

ทา่นเดินทางสู ่นครรฐัวาติกนั (Vatican) ประเทศที่ เลก็ที่ สุดในโลก

ตัง้อยูใ่จกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกที่ มกี  าแพงลอ้มรอบ

เมืองเอาไวไ้ดท้ ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก โดยมพีระสนัตะปาปา มอี  านาจ

ปกครองสูงสุด น าทา่นชมมหาวิหารที่ ใหญท่ี่ สุดในโลก มหาวิหาร

เซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) จากนั้นน าท ่านถ่ายรูป

ดา้นหนา้ของ สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ในอดตีนั้นเป็นสนามประลองการตอ่สู ้

ที่ยิ่ งใหญข่องชาวโรมนัที่สามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าชมงานประติมากรรม

ของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น ้าพุเทรว่ี  
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(Trevi Fountain) สญัลกัษณข์องกรุงโรมที่โดง่ดงั แลว้เชญิอสิระตามอธัยาศยักบัการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่และของที่ระลึกใน

บริเวณยา่นบนัไดสเปน (The Spanish Step)       ซ่ึงเป็นแหลง่แฟชัน่ช ัน้น าสุดหรูและยงัเป็นแหลง่นัดพบของ

ชาวอติาเลี่ยน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 20.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดไูบ สหรฐัอาหรบั

เอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 096  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัท่ีเกา้ ดไูบ-กรุงเทพฯ                        (ยเูออี-ไทย) 

05.30 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง  

09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 372 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไม ่

สามารถเขา้พกัที่ เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณน์ าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 
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 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงิน

ค่าธรรมเนียม  ทุกกรณี 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูร x 7 วนั = 14 ยโูร) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (2 ยโูร x 1 วนั = 2 ยโูร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ช าระยอดสว่นที่ เหลือท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่  าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น 

ติดตอ่เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ

ไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เกบ็เงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วซีา่

และคา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดคืีนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบติัตามที่สายการบิน 
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ก าหนด  เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ี่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบินตอนเวลาที่ เชค็อิน

เทา่นั้น 

6. โรงแรมที่พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ทา่น 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ  (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้ง

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 

สถานทตู ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมี

การเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. แบบค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้พรอ้มกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ดว้ยภาษาองักฤษ และลงลายเซ็นตข์อง

ผูส้มคัร  

2. รุปถา่ยขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัขาว จ านวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางที่ มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่

เดินทาง พรอ้มส าเนาหนงัสือเดินทาง จ านวน 2 ชุด  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

6. ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั / ใบยืนยนัการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกนัภยัการเดินทาง  

7. ใบรับรองการท างานหรือหลกัฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษที่ออกโดยตน้สงักดัที่ทา่นท างานอยู ่

โดยมอีายุไมเ่กนิ 1 เดือนนบัจากวนัที่ออกเอกสาร  

8. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบบัภาษาองักฤษ

เท่านัน้ โดยมอีายุไมเ่กนิ 1 เดือนนบัจากวนัที่ออก  

9. ส าหรับทา่นที่เกษียณอายุหรือไมไ่ดป้ระกอบธุรกจิใดๆ ไมจ่ าเป็นตอ้งเตรียมเอกสารในขอ้น้ี หลกัฐานทาง

การเงนิ (สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบญัชอีอมทรัพยเ์ทา่นั้นและควรมเีงินหมุนเวียนในบญัชีไมน่อ้ยกวา่  

6 หลกั) หนงัสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ที่มอีายุไมเ่กิน 15 

วนันบัจากวนัที่มายื่ นค ารอ้งขอวีซา่ และ บนัทึกรายการเคลื่ อนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบั

ภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการอพัเดตลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากกอ่นวนัที่มายื่ นค ารอ้ง

ขอวซีา่  
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กรณีผูส้มคัรขอวซีา่มผูีร้ับรองสถานะทางการเงนิให  ้(SPONSOR) 

 หนงัสือรับรองบญัชจีากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ที่มอีายุไมเ่กิน 15 วนันับจาก

วนัที่มายื่นค ารอ้งขอวซีา่ของผูท้ี่รับรองใหแ้ละระบุช่ือของผูท้ี่รับการรับรอง 

 บนัทึกรายการเคลื่ อนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดย

รายการอพัเดตลา่สุดไมเ่กนิ 7 วนั นบัจากวนัที่มายื่นค ารอ้งขอวซีา่  

 หลกัฐานยืนยนัความสัมพันธร์ะหว่างผูส้มคัรและผูท้ี่ ออกคา่ใชจ้า่ยให ้เช่น ส าเนาทะเบียนบา้น หรือ 

ส าเนาสูตบิตัร หรือ ส าเนาทะเบยีน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ  

กรณีเดก็ที่ไมไ่ดเ้ดินทางกบัพอ่และแม ่

1. หนงัสือยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางไปตา่งประเทศ ตอ้งระบุวา่เดก็เดินทางไปกบัใครดว้ย (ใชต้วัจริง) 

2. หนงัสือแสดงอ านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว (ใชส้ าเนา) 

3. ตอ้งน าเอกสารเอกสารในขอ้ 1 และ 2 ไปใหท้างกรมการกงสุลประทบัตราครุฑ ที่ฝั่งซา้ยบน ถึงจะใชย้ื่ น

วซีา่อติาลไีดห้ากไมม่ตีราประทบัศูนยท์ี่รับยื่นวซีา่ จะไมร่ับยื่นและยืนยนัยื่นไมไ่ด ้

หมายเหตุ   

1. ผูท้ี่สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหไ้ดต้อ้งเป็น บิดา มารดา กนัทางสายเลือดเทา่นั้น ผูท้ี่ เป็นญาติ ลุง ป้า นา้ 

อา จะไมส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้ 

2. ส าหรับเอกสารที่ตอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยร์ับยื่ นวีซา่อติาล ีจะรับเอกสารการแปลจากบริษัทที่

ไดร้ับรองเทา่นัน้ เชน่ ส าเนาทะเบยีนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้ริษัทชว่ยด าเนินการใหม้คีา่ใชจ้า่ยใบ

ละ 500 บาท 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลน้ีใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได้ 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานท่ีเกิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ท่ีอยู่ท่ีท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้น่.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งท่ีมา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
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ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัท่ีเกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..........................................ถึงวนัท่ี................................................................ 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้น่ออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ท่ีอยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

******************************************************************************* 

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมม่ีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บรษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 

 
 

 
 

 
 

  


