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วนัแรก กรุงเทพฯ–ดไูบ                 (ไทย) 

17.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

21.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 373  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

ฝรัง่เศส สวิตเซอรแ์ลนด ์อิตาลี 9 วนั 
 ปารีส ทิตลิส ลูเซิรน์ มิลาน ปิซ่า กรุงโรม วาติกนั 
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วนัท่ีสอง   ดไูบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตชูยั-พีระมิดแกว้-รา้นคา้ปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ        

                                                                        (ยูเออี-ฝรัง่เศส) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

04.05 น.เดินทางสู ่เมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 71 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

09.25 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผา่นพิธีตรวจคน

เขา้เมืองและรับสัมภาระแลว้ น าทา่นเดินทางสู่      มหานคร

ปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่ห์

อนัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก           ท่ีนักทอ่งเท่ียว

อยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมยัแห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ย

อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์

และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัหอไอเฟล 

สญัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ สูงตระหงา่นคูน่ครปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟตุ ซ่ึงสรา้งข้ึนในปีค.ศ.1889  น าทา่นถา่ยรูป

ประตูชยั ชมทิวทศัน์ของรา้นคา้บูติคชัน้น าระดบัโลกท่ีตัง้เรียงรายอยูบ่นถนนชองเชลิเช ตน้แบบถนนราชด าเนิน 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ พีระมิดแกว้ของพิพิธภณัฑล์ูฟร ์เป็นพิพิธภณัฑ์

ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เกา่แกท่ี่สุดและใหญท่ี่สุดแห่งหน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่

ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงาน ทางศิลปะท่ีทรงคุณคา่ระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อิสระทา่นเลือก

ซ้ือสินคา้แฟชัน่ราคาถูกใน รา้นคา้ปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เชน่ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า 

น าทา่น ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชม

ความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่ง ๆ ตลอดสองฝากฝั่งแมน่ ้า เป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ี์น่า

ประทบัใจ  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Mercure Paris Velizy หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม  La Vallee Village Outlet – เมืองดิฌง                                  (ฝรัง่เศส) 

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่La Vallee Village Outlet แหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีรวม

รา้นคา้แบรนดเ์นมดงัมากมายกวา่ 70 รา้น สมัผสัประสบการณก์ารชอ้ปป้ิง ท่ีครบครันดว้ยสินคา้ชัน้น าตา่งๆ มากมาย 

เ ช่ น  CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, 

BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & 

GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ  (อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)  
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จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองดิฌง ผา่นชมทศันียภาพอนังดงามท่ีเต็มไปดว้ยขุนเขาทะเลสาบและดอกไมป่้า ท่ีสวยสด

งดงาม ท่ีจะท าใหท้า่นต่ืนตาต่ืนใจตลอดการเดินทางจนท าใหท้า่นหลบัตาไมล่ง เป็นแหง่เมืองชุมทางรถไฟ และศูนยก์ลาง

การคมนาคมท่ีส าคญัแหง่หน่ึงของฝรั่งเศส และเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองไวน์เป็นอยา่งมาก  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Novotel Dijon หรือระดบัเดียวกนั 

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

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิสเซอร์แลนด ์ เป็นดินแดนท่ีไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคาแหง่ทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี

เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา 

สลบัแซมดว้ย  ดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นชม

และแวะถ่ายรูปกบั สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร 

(Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท่ี้เกา่แก ่

ท่ี สุ ด ในโลก  มีอา ยุหลายร้อย ปี  เ ป็นสัญลักษณ์และ

ประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็น

สะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงั

ป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมี

ภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดาย

ท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งข้ึนใหมเ่กือบหมด น าทา่นชมรูปแกะสลกัสิงโตบน

หนา้ผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ต ัง้อยูใ่จกลางเมืองท่ีหวัของสิงโตจะมีโลห่ ์ซ่ึงมีกากบาทสญัลกัษณข์องสวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่

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

โดยสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแกท่หารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส 

ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Ibis Styles Luzern City หรือระดบัเดียวกนั  
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วนัท่ีหา้ แองเกิลเบิรก์ – ยอดเขาทิตลิส - มิลาน        (สวิส-อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่าน

เดินทางสูเ่มืองแองเกิลเบิรก์ เพ่ือนั่งกระเชา้หมุนแหง่แรกของ

โลก สู่  ยอดเขาทิตลิส  (TITLIS)  แหล่ง เล่นสกีของ

สวิตเซอร์แลนดภ์าคกลาง ท่ีหิมะคลุมตลอดทัง้ปีสูงถึง 10,000 

ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งน้ีหิมะจะไม่ละลาย

ตลอดทัง้ปี * นั่งกระเชา้ยกัษ์ท่ีหมุนไดร้อบทิศเคร่ืองแรกของ

โลกท่ี ช่ือว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอด

เขาทิทลิสซ่ึงเป็นอาคารใหญมี่ทัง้หมด 4 ชัน้ และบริเวณชัน้ 4 

ซ่ึงเป็นชัน้บนสุด จะเป็นชัน้ท่ีทา่นสามารถเดินย ่าหิมะออกไปยงัลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ทา่นสามารถเท่ียว

ชมสว่นอ่ืนๆของเยอดเขาไดไ้มว่า่จะเป็นถ า้น ้าแข็ง รา้นขายของท่ีระลึกและรา้นอาหาร 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองส าคญัทาง

ภาคเหนือของอิตาลี ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์ าวา่ MID-LAN ซ่ึงหมายถึงอยู่

กลางท่ีราบ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะน าทา่นถา่ยรูปบริเวณ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) 

ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือท่ีเรียกวา่ ดู

โอโม่ (DUOMO) ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียกมหาวิหารประจ าเมือง 

สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 กวา่ปีหลงัจากนั้น 

ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกวา่ "มหา

วิหารเมน่" มีรูปสลกัหินออ่นจากยุคตา่งๆ ประดบัอยูก่วา่สาม

พนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของ

พระแม่มาดอนน่า และบริเวณนั้นยงัเป็นศูนยก์ลางแหล่ง

ชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก มิลาน - ปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - พราโต ้                                 (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแหง่ศิลปะท่ีส าคญั

ของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยูท่างตะวนัตกของ Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แมว้า่จะ

เป็นเมืองเล็กๆ แต ่Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจ้กัของนักทอ่งเท่ียวทัว่โลก 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สู่บริเวณ จตัุรสัดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ 

จตัุรสักมัโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ท่ีประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดย

เร่ิมจากหอพิธีเจิมน ้ามนต ์(Baptistry of St. John) ท่ีใหญท่ี่สุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและหอ

เอนแหง่เมืองปิซา่อนัเล่ืองช่ือ น าทา่นถา่ยภาพคูก่บั หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์หง่เมืองปิซา่ 

1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เร่ิมสรา้งเม่ือปี ค.ศ.

1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง

ตอ้งหยุดชะงกัลงไปเม่ือสรา้งไปไดถึ้งชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตวัของ

ฐานข้ึนมา และตอ่มาก็มีการสรา้งหอตอ่เติมข้ึนอีกจนแลว้เสร็จ 

โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซา่น้ี กาลิ

เลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็น

สถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถว่งของโลกท่ีวา่ ส่ิงของสองช้ิน 

น ้าหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยส่ิงของทัง้สองช้ินจากท่ีสูงพรอ้มกนั ก็จะตกถึงพ้ืนพรอ้มกนั จากนั้นใหท้า่นอิสระใหท้า่นได ้

เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมีรา้นคา้เรียงรายอยูม่ากมาย จากนั้นน าทา่นสู ่เมืองพราโต ้เมืองส าคญัอีกเมือง หน่ึง

ในแควน้ทสัคานีตัง้อยูบ่นระดบัความสูง 768 เมตรจากระดบัน ้าทะเลและเป็นเมืองใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ใน แควน้ทสัคานี 

และใหญเ่ป็นอนัดบั 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเรน้ซ ์

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Charme Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด LECCIO THE MALL OUTLET - กรุงโรม                 (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นทา่นเดินทางสู่ LECCIO THE MALL OUTLET ใหท้า่นได ้

เลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมชัน้น าตา่งๆอยา่งมากมายของอิตาลีในราคายอ่มเยา อาทิเชน่ ARMANI, BALENCIAGA, 

BOTTEGA VENETA, PRADA, DIOR, GUCCI เป็นตน้ (อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ป

ป้ิง)ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู ่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอิตาลี 

นักทอ่งเท่ียวจากทุกมุมโลกตา่งเดินทางไปกรุงโรมเพ่ือช่ืนชมกบัศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวติัศาสตร์แหง่ความ

ย่ิงใหญย่าวนานมากกวา่ 2,800 ปี ต ัง้อยูบ่นเนินเขาทัง้ 7 ริมฝั่งแมน่ ้าไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองท่ี

มีบทบาทมากท่ีสุดของอารยธรรมตะวนัตกและในอดีตไดเ้ป็นอาณาจกัรท่ีใหญท่ี่สุดในโลก 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Warmt Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีแปด  วาติกนั - มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– น ้าพุเทรว่ี - โคลอสเซ่ียม - สนามบิน-ดไูบ     (อิตาลี-ยูเออี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้น

น าทา่นเดินทางสู่ นครรฐัวาติกนั (Vatican) ประเทศท่ีเล็ก

ท่ีสุดในโลกตัง้อยูใ่จกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกท่ีมี

ก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ 

และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก โดยมี

พระสนัตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด น าทา่นชมมหาวิหารท่ี

ใหญ่ท่ี สุดในโลก  มหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ (St.Peter’s 

Basilica) จากนั้นน าท่านถ่ายรูปดา้นหน้าของ สนามกีฬา

โคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ในอดีตนั้นเป็นสนามประลองการตอ่สูท่ี้ย่ิงใหญ่

ของชาวโรมนัท่ีสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐาน

บริเวณ น ้าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) สญัลกัษณ์ของกรุงโรมท่ีโดง่ดงั แลว้เชิญอิสระตามอธัยาศยัก ับการเลือกซ้ือ

สินคา้แฟชัน่และของท่ีระลึกในบริเวณยา่นบนัไดสเปน (The Spanish Step) ซ่ึงเป็นแหลง่แฟชัน่ชัน้น าสุดหรูและยงั

เป็นแหลง่นัดพบของชาวอิตาเล่ียน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

22.05 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 096  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเกา้ ดไูบ-กรุงเทพฯ                        (ยูเออี-ไทย) 

05.55 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

08.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ 

 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 
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อตัราค่าบริการ  

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

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000   บาท 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

**ส าหรบัผูเ้ดินทางตัง้แต่พีเรียดเดือนมกราคม 2563 เป็นตน้ไป  

ช าระค่าวีซ่าโดยตรงกบัศูนยร์บัย่ืนวีซ่า ตามตารางอตัราค่าบริการโดยประมาณตามดา้นล่างน้ี** 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 

2-10 / 30 เม.ย-8 พ.ค. 2563 54,900 

9-17 / 11-19 เม.ย. 2563 59,900 

พฤษภาคม 5-13 / 9-17 / 30 พ.ค.-7 มิ.ย. 2563 54,900 

มิถนุายน 11-19 / 25 มิ.ย.-3 ก.ค. 2563 54,900 

ตารางแสดงอตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (โดยประมาณ) 

ส าหรบัประเภทท่องเท่ียว  

ผูส้มคัรวีซ่าท าการช าระค่าธรรมเนียมโดยตรงกบัเจา้หนา้ท่ีของศูนยร์บัย่ืนวีซ่า ณ วนัย่ืนวีซ่า 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนไดถึ้งแมผู้ย่ื้นค ารอ้งจะไดร้บัการปฏิเสธวีซ่า 



 
EU CD EK009 9D6D EK 

 

อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม ่

สามารถเขา้พกัท่ีเมืองน้ันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

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

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี  

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 7 วนั = 14 ยูโร) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (2 ยูโร x 1 วนั = 2 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บาท 

อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของหน่วยงานกงสุลและไดร้บัการปรบัปรุงเป็น

ระยะ ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีใชเ้ป็นสกลุเงินบาทนัน้ข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนปัจจุบนัซ่ึง 

สามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ประเทศ 
ราคาผูใ้หญ่ 

12 ปีข้ึนไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ปี 

ราคาเด็ก 

อายุต า่กว่า 6 ปี 

เยอรมนั 2,700 1,800 550 

อิตาลี 2,500 1,600 400 

ฝรัง่เศส 3,000 2,200 970 

เนเธอรแ์ลนด ์ 2,600 1,800 520 

ออสเตรีย 2,600 1,700 500 
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เง่ือนไขในการจองทวัร ์

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

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น 

ติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด (ในกรณีท่ีย่ืนวีซา่แลว้ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าต ัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญ

หาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่

กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด  เช่น 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 
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6. โรงแรมท่ีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพัก 3 ท่า น

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ  (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้ง

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต 

ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้

โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. แบบค าร้องขอวีซ่าเชงเกน้พร้อมกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ดว้ยภาษาองักฤษ และลง

ลายเซ็นตข์องผูส้มคัร  

2. รุปถา่ยขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัขาว จ านวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทาง พรอ้มส าเนาหนังสือ

เดินทาง จ านวน 2 ชุด  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบียนบา้น  

6. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั / ใบยืนยนัการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกนัภยัการเดินทาง  

7. ใบรับรองการท างานหรือหลกัฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษท่ีออกโดยตน้สงักดัท่ีทา่นท างานอยู ่โดยมีอายุไมเ่กิน 1 เดือนนับ

จากวนัท่ีออกเอกสาร  

8. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบบัภาษาองักฤษเท่านั้น โดยมีอายุไมเ่กิน 1 

เดือนนับจากวนัท่ีออก  

9. ส าหรับทา่นท่ีเกษียณอายุหรือไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจใดๆ ไมจ่ าเป็นตอ้งเตรียมเอกสารในขอ้น้ี หลกัฐานทางการเงิน (สถานทูตรับ

พิจารณาเฉพาะบญัชีออมทรัพยเ์ทา่นั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบญัชีไมน่อ้ยกวา่ 6 หลกั) หนังสือรับรองบญัชีจากธนาคาร 

(BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ท่ีมีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ และ บนัทึกรายการ

เคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการอพัเดตลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับ

จากกอ่นวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

กรณีผูส้มคัรขอวีซา่มีผูร้ับรองสถานะทางการเงินให ้(SPONSOR) 

• หนังสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ท่ีมีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอ

วีซา่ของผูท่ี้รับรองใหแ้ละระบุช่ือของผูท่ี้รับการรับรอง 

• บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการอพัเดตลา่สุดไม่

เกิน 7 วนั นับจากวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  
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• หลกัฐานยืนยนัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรและผูท่ี้ออกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น หรือ ส าเนาสูติบตัร ห รือ ส าเนา

ทะเบียน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ  

กรณีเด็กท่ีไมไ่ดเ้ดินทางกบัพอ่และแม ่

1. หนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปตา่งประเทศ ตอ้งระบุวา่เด็กเดินทางไปกบัใครดว้ย (ใชต้วัจริง) 

2. หนังสือแสดงอ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว (ใชส้ าเนา) 

3. ตอ้งน าเอกสารเอกสารในขอ้ 1 และ 2 ไปใหท้างกรมการกงสุลประทบัตราครุฑ ท่ีฝั่งซา้ยบน ถึงจะใชย่ื้นวีซา่อิตาลีไดห้ากไมมี่ตรา

ประทบัศูนยท่ี์รับย่ืนวีซา่ จะไมร่ับย่ืนและยืนยนัย่ืนไมไ่ด ้

หมายเหตุ   

1. ผูท่ี้สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหไ้ดต้อ้งเป็น บิดา มารดา กนัทางสายเลือดเทา่นั้น ผูท่ี้เป็นญาติ ลุง ป้า น้า อา จะไมส่ามารถรับรอง

คา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้ 

2. ส าหรับเอกสารท่ีตอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยร์ับย่ืนวีซา่อิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทท่ีไดร้ับรองเทา่นั้น เชน่ ส าเนา

ทะเบียนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้ริษัทชว่ยด าเนินการใหมี้คา่ใชจ้า่ยใบละ 500 บาท 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

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

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

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

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

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

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

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้ 
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........................................................................................................................................................................ 

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

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

 

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

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

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

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

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

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

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

โทรศพัทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................................. 
 

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..........................................ถงึวนัท่ี................................................................ 

เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

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

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้  

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

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

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 

 
 

  


