
 

 
 

ฝร ัง่เศส สวติเซอรแ์ลนด ์อติาล ี9 วนั 
ปารสี ทติลสิ ลูเซริน์ มลิาน ปิซา่ กรุงโรม วาตกินั 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ                 (ไทย) 
17.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 9 แถว 

T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
20.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส  ์โดยสายการบินเอมิเรตส  ์เที่ยวบินที่ EK 373  

(บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ) 
วนัทีส่อง    ดูไบ-ปารสี-หอไอเฟล-ประตูชยั-พรีะมดิแกว้-รา้นคา้ปลอดภาษ-ีล่องเรอืบาโตมูซ      (ยูเออ-ีฝร ัง่เศส) 
00.50 น. เดนิทางถงึเมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 
03.20 น. เดินทางสู่ เมืองปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 71 (บรกิารอาหารและ

เคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ) 
08.00 น. เดนิทางถงึ เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมือง

และรบัสมัภาระแลว้ น าท่านเดินทางสู่ มหานครปารสี (Paris) เมือง
หลวงของประเทศฝร ัง่เศส เมืองทีม่ีมนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ตดิอนัดบั 1 ใน 
10 ของโลกทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีสุ่ด ปัจจุบนักรุงปารสีเป็น
หน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล่ า้สมยัแห่งหน่ึงของโลก 
ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง  การศึกษา บันเทิง  สื่อ  แฟช ั่น 
วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหน่ึงในเมืองทีส่ าคญัทีสุ่ดแห่ง
หน่ึงของโลก น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบัหอไอเฟล สญัลกัษณท์ีโ่ดดเด่น 
สูงตระหง่านคู่นครปารสีดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟุต สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889  น าท่านถ่ายรูปประตูชยั ชมทวิทศันข์อง
รา้นคา้บูตคิช ัน้น าระดบัโลกทีต่ ัง้เรยีงรายอยู่บนถนนชองเอลเิช ตน้แบบถนนราชด าเนิน 

 เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ พรีะมดิแกว้ของพพิธิภณัฑลู์ฟร ์เป็นพิพิธภณัฑท์างศิลปะทีม่ีช ือ่เสียงทีสุ่ด เก่าแก่ทีสุ่ด 
และใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเก็บรกัษา
ผลงาน ทางศิลปะทีท่รงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อิสระท่านเลือกซือ้สินคา้แฟช ัน่ราคาถูกใน รา้นคา้ปลอด
ภาษี (DutyFreeShop) อาทิเชน่ เคร ือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรอืกระเป๋า จากน้ันน าท่าน ล่องเรอืบาโตมุช 
(Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปาร ีส ชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารต่าง ๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอกีหน่ึงประสบการณท์ีน่่าประทบัใจ  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ณ Mercure Paris Velizy หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่าม La Vallee Village Outlet – เมอืงดฌิง                                  (ฝร ัง่เศส) 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งชอ้ปป้ิงทีร่วมรา้นคา้แบรนดเ์นมดงัมากมายกว่า 70 รา้น สมัผสั
ประสบการณก์ารชอ้ปป้ิงทีค่รบครนัดว้ยสนิคา้ช ัน้น าต่างๆ มากมาย เชน่ CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, 
BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, 
DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY (อสิระอาหารกลางวนัเพือ่
ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)  
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดฌิง ผ่านชมทศันียภาพอนังดงามทีเ่ต็มไปดว้ยขนุเขาทะเลสาบและดอกไมป่้าทีส่วยสด
งดงาม ที่จะท าใหท่้านตื่นตาตื่นใจตลอดการเดินทางจนท าใหท่้านหลบัตาไม่ลง เป็นแห่งเมืองชมุทางรถไฟ และ
ศูนยก์ลางการคมนาคมทีส่ าคญัแห่งหน่ึงของฝร ัง่เศส และเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเร ือ่งไวนเ์ป็นอย่างมาก  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  ณ Novotel Dijon หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ี ่ ดฌิง - ลูเซริน์ – สะพานไมช้าเพล – รูปแกะสลกัสงิโตบนหน้าผาหนิ   (ฝร ัง่เศส-สวสิ)                                                              
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ อดตีหวัเมอืงโบราณของสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นดนิแดนทีไ่ดร้บัสมญานามว่า หลงัคาแห่ง
ทวปียุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมเีทอืกเขาสูงเสยีดฟ้าอย่างเทอืกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่
นอ้ยสลบักบัป่าไมท้ีแ่ทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้า และทุ่งหญา้อนัเขยีวชอุ่ม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากน้ันน าท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานไมช้าเพล หรอืสะพาน
วหิาร (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแม่น ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แก ่ทีสุ่ด
ในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวตัิศาสตรข์องเมืองลู
เซริน์เลยทีเดียว สะพานวิหารนีเ้ป็นสะพานทีแ่ข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบ
โบราณ เชือ่มต่อไปยงัป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า จ ัว่แต่ละชอ่งของสะพาน
จะมีภาพเขียนเร ือ่งราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสยีดายทีปั่จจุบนัสะพานไมนี้้

ถูกไฟไหมเ้สยีหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งขึน้ใหม่เกอืบหมด น าท่านชม 
รูปแกะสลกัสงิโตบนหน้าผาหนิ เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงทีห่วัของสงิโตจะมโีล่ห ์ซึง่มีกากบาทสญัลกัษณ์
ของสวติเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนุสาวรยีร์ูปสงิโตแห่งนีอ้อกแบบและแกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี 
ตัง้แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์จงรกัภกัดี ที่

เสยีชวีติในประเทศฝร ัง่เศส ระหว่างการต่อสูป้้องกนัพระราชวงัในคร ัง้ปฏวิตัใิหญ่สมยัพระเจา้หลุยสท์ี ่16 
ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  ณ Ibis Styles Luzern City หรอืระดบัเดยีวกนั  
วนัทีห่า้ แองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ - มลิาน        (สวสิ-อติาล)ี 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ เพือ่น่ังกระเชา้หมุนแห่งแรกของ
โลกสู่ ยอดเขาทติลสิ (TITLIS) แหล่งเล่นสกขีองสวติเซอรแ์ลนดภ์าค
กลาง ทีห่มิะคลุมตลอดทัง้ปีสูงถงึ 10,000 ฟิต หรอื 3,020 เมตร บนยอด
เขาแห่งนีห้ิมะจะไม่ละลายตลอดทัง้ปี * น่ังกระเชา้ยกัษท์ีห่มุนไดร้อบทศิ
เคร ือ่งแรกของโลกทีช่ ือ่ว่า REVOLVING ROTAIR จนถงึสถานีบนยอด
เขาทติลสิ ซึง่เป็นอาคารใหญ่มทีัง้หมด 4 ช ัน้ และบรเิวณช ัน้ 4 ซึง่เป็นช ัน้
บนสุดจะเป็นช ัน้ทีท่่านสามารถเดนิย ่าหมิะออกไปยงัลานกวา้ง ซึง่เป็นจุด
ชมวิวบนยอดเขา ท่านสามารถเที่ยวชมส่วนอื่นๆ ของยอดเขาไดไ้ม่ว่าจะเป็นถ า้น ้าแข็ง รา้นขายของที่ระลึก และ
รา้นอาหาร 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงมลิาน (MILAN) เมืองส าคญัทาง
ภาคเหนือของอติาล ีตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบลอมบารด์ ีช ือ่เมืองมลิานมาจาก
ภาษาเซลตค์ าว่า MID-LAN ซึง่หมายถงึอยู่กลางทีร่าบ มชี ือ่เสยีงในดา้น
แฟช ัน่และศลิปะน าท่านถ่ายรปูบรเิวณ ปิอาซซา่ เดล ดูโอโม่ (Piazza 
Del Duomo) ซึง่เป็นที่ต ัง้ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรอืที่

เรยีกว่า ดูโอโม่ (DUOMO) ชือ่นีไ้วใ้ชเ้รยีกมหาวหิารประจ าเมอืง สรา้ง
ขึน้ในปีค.ศ. 1386 แลว้เสรจ็ 400 กว่าปีหลงัจากน้ัน ดา้นนอกเป็นยอด



 
แหลม 135 ยอด จงึมชี ือ่เรยีกว่า "มหาวหิารเม่น" มรีปูสลกัหนิอ่อนจากยุคต่างๆ ประดบัอยู่กว่าสามพนัรปู บนยอดของ
มหาวหิารมรีูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า และบรเิวณน้ันยงัเป็นศูนยก์ลางแหล่งชมุนุมของผูค้นมาทุก
ยุคสมยั  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ก มลิาน - ปิซา่ - หอเอนแหง่เมอืงปิซา่ - พราโต ้                                 (อติาล)ี 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมอืงปิซา่ (Pisa) เมืองแห่งศิลปะทีส่ าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ 
Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองทีม่ีช ือ่เสยีง
และเป็นทีรู่จ้กัของนักท่องเทีย่วทัว่โลก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภตัตาคาร  
หลงัจากน้ันน าท่านเขา้สู ่บรเิวณจตัรุสัดูโอโมแหง่ปิซา่ หรอื จตัรุสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei Miracoli
) ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเร ิม่จากหอพธิเีจมิน ้ามนต ์(Baptistry of St. John) ที่

ใหญ่ทีสุ่ดในอติาล ีชมมหาวหิารดูโอโม (Duomo) ทีง่ดงามและหอเอนแห่งเมอืงปิซา่อนัเลือ่งช ือ่  
น าท่านถ่ายภาพคู่กบั หอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์อง
โลกยุคกลาง เร ิม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่
ระหว่างการกอ่สรา้งตอ้งหยุดชะงกัลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึช ัน้ 3 ก็เกดิการ
ยุบตวัของฐานขึน้มา และต่อมาก็มกีารสรา้งหอต่อเตมิขึน้อกีจนแลว้เสรจ็ 
โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยทีห่อเอนปิซา่นี ้กาลิเลโอ บิดา
แห่งวิทยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอิตาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎี
แรงโนม้ถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิน้ น ้าหนักไม่เท่ากนั ถา้ปล่อย
สิง่ของทัง้สองชิน้จากทีสู่งพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกนั จากน้ันให ้
ท่านอสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึราคาถูก ทีม่รีา้นคา้เรยีงรายอยู่
มากมาย จากน้ันน าท่านสู่ เมอืงพราโต ้เมืองส าคญัอกีเมอืง หน่ึงในแควน้ทสัคานีตัง้อยู่บนระดบัความสูง 768 เมตร
จากระดบัน ้าทะเลและเป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 2 ใน แควน้ทสัคานี และใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากกรงุโรมและฟลอเรน้ซ ์

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  ณ Charme Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีเ่จด็ LECCIO THE MALL OUTLET - กรุงโรม                 (อติาล)ี 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันท่านเดนิทางสู่ LECCIO THE MALL OUTLET ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมช ัน้น าต่างๆ มากมายของ
อิตาลีในราคาย่อมเยา อาทิเชน่ ARMANI, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, PRADA, DIOR, GUCCI เป็น
ตน้ (อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 
ถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเทีย่วทีม่ีช ือ่เสยีงของประเทศอติาลี 
นักท่องเทีย่วจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรมเพือ่ช ืน่ชมกบัศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวตัิศาสตรแ์ห่งความ
ยิง่ใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตัง้อยู่บนเนินเขาทัง้ 7 รมิฝ่ังแม่น ้าไทเบอรต์อนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมอืงที่

มบีทบาทมากทีสุ่ดของอารยธรรมตะวนัตกและในอดตีไดเ้ป็นอาณาจกัรทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 
ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  ณ Warmt Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
วนัทีแ่ปด วาตกินั - มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– น ้าพุเทรวี ่- โคลอสเซีย่ม - สนามบนิ-ดูไบ     (อติาล-ียูเออ)ี 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ นครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศที่

เล็กทีสุ่ดในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกทีม่กี าแพง
ลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลาง
ของศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลิก โดยมีพระสนัตะปาปา มีอ านาจ
ปกครองสูงสุด น าท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหาร
เซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) จากน้ันน าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้
ของ สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย ์
ของโลกยุคโบราณ ในอดตีน้ันเป็นสนามประลองการต่อสูท้ีย่ิง่ใหญ่ของชาวโรมนัทีส่ามารถจผูุช้มไดถ้งึ 50,000 คน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าชมงานประติมากรรมของ เทพนิยายกรีกและ โยน เหร ียญอธิษฐานบริเ วณ  น ้ า พุ เทรวี่  (T revi 
Fountain) สญัลกัษณข์องกรุงโรมทีโ่ด่งดงั แลว้เชญิอสิระตามอธัยาศยักบัการเลอืกซือ้สนิคา้แฟช ัน่และของทีร่ะลกึ



 
ในบรเิวณย่านบนัไดสเปน (The Spanish Step) ซึง่เป็นแหล่งแฟช ัน่ช ัน้น าสุดหรูและยงัเป็นแหล่งนัดพบของชาว
อติาเลีย่น สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

20.40 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 096  
(บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ) 

วนัทีเ่กา้ ดูไบ-กรุงเทพฯ                        (ยูเออ-ีไทย) 
05.30 น. เดนิทางถงึเมอืงดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเคร ือ่ง  
09.30 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

(บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ) 
18.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

 
  เดก็ (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มเีตยีง) ลดท่านละ  2,000  บาท 
  พกัเดีย่ว     เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 

กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดตา่งๆ ของโปรแกรมโดยละเอยีด 
เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว้ ทางบรษิทัถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆ ของบรษิทั 

**ส าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แตพ่เีรยีดเดอืนมกราคม 2563 เป็นตน้ไป  
ช าระคา่วซีา่โดยตรงกบัศูนยร์บัยืน่วซีา่ ตามตารางอตัราคา่บรกิารโดยประมาณตามดา้นล่างนี*้* 

 
 

 
อตัรานีร้วม 
✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  
✓ ค่าทีพ่กั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมอืงเขา้พกั ในกรณีทีไ่ม่สามารถเขา้พกัที่

เมอืงน้ันๆ ได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชมุ เหตุสุดวสิยัต่างๆ ฯลฯ) 
✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 
มกราคม 23-31 ม.ค. 2563 49,900 
กมุภาพนัธ ์ 6-14 / 20-28 ก.พ. 2563 49,900 

มนีาคม 
1-9 / 15-23 / 22-30 ม.ีค. 2563 

28 ม.ีค.-5 เม.ย. 2563 
49,900 

ตารางแสดงอตัราคา่ธรรมเนียมวซีา่เชงเกน้ (โดยประมาณ) 
ส าหรบัประเภทท่องเทีย่ว  

ผูส้มคัรวซีา่ท าการช าระคา่ธรรมเนียมโดยตรงกบัเจา้หน้าทีข่องศูนยร์บัยืน่วซีา่ ณ วนัยืน่วซีา่ 
คา่ธรรมเนียมวซีา่ไม่สามารถเรยีกคนืไดถ้งึแมผู้ย้ืน่ค ารอ้งจะไดร้บัการปฏเิสธวซีา่ 

อตัราคา่ธรรมเนียมวซีา่ขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของหน่วยงานกงสุล และไดร้บัการปรบัปรุงเป็นระยะ 
คา่ธรรมเนียมวซีา่ทีใ่ชเ้ป็นสกลุเงินบาทนัน้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นปัจจบุนั  

ซึง่สามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ประเทศ 
ราคาผูใ้หญ ่
12 ปีขึน้ไป 

ราคาเดก็  
6-11 ปี 

ราคาเดก็ 
อายุต า่กว่า 6 ปี 

เยอรมนั 2,700 1,800 550 
อติาล ี 2,500 1,600 400 
ฝร ัง่เศส 3,000 2,200 970 

เนเธอรแ์ลนด ์ 2,600 1,800 520 



 
✓ หวัหนา้ทวัรผู์ม้ปีระสบการณน์ าเทีย่ว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมคา่ทปิ) 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็ 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหน่ึงคน 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเคร ือ่งดืม่ในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 
 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่  (2 ยูโร x 7 วนั = 14 ยูโร) 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (2 ยูโร x 1 วนั = 2 ยูโร) 
 คา่ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บาท 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. ช าระยอดส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั   
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) เพือ่มายืน่วีซา่หรอืวนัเดินทาง ใหท่้านติดต่อ

เจา้หนา้ทีก่่อนออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ทีท่ราบ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบ
ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
1. ยกเลกิการเดนิทาง 65 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด (ในกรณีทีย่ืน่วซีา่แลว้ขอเก็บค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ) 
2. ยกเลกิการเดนิทาง 41-64 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิการเดนิทาง 31-40 วนั เก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด 
4. ยกเลกิการเดนิทาง 21-30 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5. ยกเลกิการเดนิทาง 20 วนักอ่นเดนิทาง ขอเก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิเ์รยีกเก็บ

ค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  
7. กรณีวซีา่ถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) ทางบรษิทัจะท าการเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวีซา่และ

ค่าบรกิารยืน่วซีา่ ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิหรอืค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ เป็นตน้   
หมายเหต ุ

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย 

สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่ากรณี

ใดๆ ก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั จะถอืว่าท่าน

รบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
5. ส าหรบัทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่ีคุณสมบตัติามทีส่ายการบินก าหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไม่มปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินและ
อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่าน้ัน 

6. โรงแรมทีพ่กัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร ือ่งปรบัอากาศ เน่ืองจากเป็นภูมิประเทศทีม่ีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ท่าน (TRIPPLE 
ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

7. กรณีผูเ้ดนิทางด าเนินการเร ือ่งตั๋วเคร ือ่งบนิเองและเดนิทางมารว่มกบัคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิ้วมอื ณ 
สถานทูต ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย(เอกสารและข ัน้ตอนการยืน่วซีา่แตล่ะสถานทูตมคีวามต่างกนัและอาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หน้าทีอ่กีคร ัง้เพือ่ความถูกตอ้งในการเตรยีมตวัเพือ่ยืน่วซีา่) 

1. แบบค ารอ้งขอวีซ่าเชงเกน้พรอ้มกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ดว้ยภาษาอังกฤษ และลง
ลายเซน็ตข์องผูส้มคัร  

2. รปุถ่ายขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัขาว จ านวน 2 รปู  
3. หนังสือเดินทางทีม่ีอายุคงเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน นับจากวนัที่เดินทาง พรอ้มส าเนาหนังสือ

เดนิทาง จ านวน 2 ชดุ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบยีนบา้น  



 
6. ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั / ใบยนืยนัการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดนิทาง / ประกนัภยัการเดนิทาง  
7. ใบรบัรองการท างานหรอืหลกัฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษทีอ่อกโดยตน้สงักดัทีท่่านท างานอยู่ โดยมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืน

นับจากวนัทีอ่อกเอกสาร  
8. กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษิทัหรอืหนังสอืรบัรองบรษิทัฉบบัภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยมอีายุไม่เกนิ 1 

เดอืนนับจากวนัทีอ่อก  
9. ส าหรบัท่านทีเ่กษียณอายุหรอืไม่ไดป้ระกอบธุรกจิใดๆ ไม่จ าเป็นตอ้งเตรยีมเอกสารในขอ้นี ้หลกัฐานทางการเงนิ (สถานทูตรบั

พจิารณาเฉพาะบญัชอีอมทรพัยเ์ท่าน้ันและควรมีเงนิหมุนเวียนในบญัชไีม่นอ้ยกว่า 6 หลกั) หนังสอืรบัรองบญัชจีากธนาคาร 
(BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ทีม่ีอายุไม่เกนิ 15 วนันับจากวนัทีม่ายืน่ค ารอ้งขอวีซา่ และ บนัทึกรายการ
เคลือ่นไหวทางบญัช ี(BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดอืน โดยรายการอพัเดตล่าสุดไม่เกนิ 7 วนั 
นับจากกอ่นวนัทีม่ายืน่ค ารอ้งขอวซีา่  

กรณีผูส้มคัรขอวซีา่มผีูร้บัรองสถานะทางการเงนิให ้(SPONSOR) 
• หนังสอืรบัรองบญัชจีากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ทีม่ีอายุไม่เกนิ 15 วนันับจากวนัทีม่ายืน่ค า

รอ้งขอวซีา่ของผูท้ีร่บัรองใหแ้ละระบุช ือ่ของผูท้ีร่บัการรบัรอง 
• บนัทึกรายการเคลือ่นไหวทางบญัช ี(BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการอพัเดต

ล่าสุดไม่เกนิ 7 วนั นับจากวนัทีม่ายืน่ค ารอ้งขอวซีา่  
• หลกัฐานยนืยนัความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้มคัรและผูท้ีอ่อกค่าใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนบา้น หรอื ส าเนาสูตบิตัร หรอื ส าเนา

ทะเบยีน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ  
กรณีเด็กทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางกบัพ่อและแม่ 

1. หนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปต่างประเทศ ตอ้งระบุว่าเด็กเดนิทางไปกบัใครดว้ย (ใชต้วัจรงิ) 
2. หนังสอืแสดงอ านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว (ใชส้ าเนา) 
3. ตอ้งน าเอกสารเอกสารในขอ้ 1 และ 2 ไปใหท้างกรมการกงสุลประทบัตราครุฑ ทีฝ่ั่งซา้ยบน ถงึจะใชย้ืน่วซีา่อติาลไีดห้ากไม่มี

ตราประทบัศูนยท์ีร่บัยืน่วซีา่ จะไม่รบัยืน่และยนืยนัยืน่ไม่ได ้
หมายเหตุ   

1. ผูท้ีส่ามารถรบัรองค่าใชจ้า่ยใหไ้ดต้อ้งเป็น บดิา มารดา กนัทางสายเลอืดเท่าน้ัน ผูท้ีเ่ป็นญาต ิลุง ป้า นา้ อา จะไม่สามารถรบัรอง
ค่าใชจ้า่ยใหก้นัได ้ 

2. ส าหรบัเอกสารทีต่อ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยร์บัยืน่วซีา่อติาล ีจะรบัเอกสารการแปลจากบรษิทัทีไ่ดร้บัรองเท่าน้ัน เชน่ ส าเนา
ทะเบยีนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้รษิทัชว่ยด าเนินการใหม้คี่าใชจ้า่ยใบละ 500 บาท 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบรษิทัไม่มนีโยบายรบัแปลเอกสาร 
หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิฉบบัละ 500 บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอรม์รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ส าคญัมาก) 

**ขอ้มูลนีใ้ชเ้พือ่นดัหมายควิวซีา่กบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้
กรุณาระบุรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย แตก่รุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านัน้ *** 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 
[ภาษาไทย]……………………………………………………………………………………………..……………………….. 
นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………........……… 
นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………..……………………………………………………………………………………  
ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]…………...………………………………………………………………………………………………  
วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ………………………… สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั/ประเทศ)………………..……………………… 
สญัชาตปัิจจบุนั ................................. สญัชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบุนั…………………………………...... 
ทีอ่ยู่ปัจจบุนัทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ 
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย.์........................ 
โทรศพัท ์(มอืถอื)  …………………………… E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ยาว ์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………............................... 
สถานทีท่ างานหรอืสถานศกึษา(ภาษาองักฤษ) ................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรอืสถานศกึษา............................................................................................................................ 
..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................... 
โทรศพัทท์ีท่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน......................................................................... 
รายไดต้อ่เดอืน......................................บาท  รายไดอ้ืน่.....................................จ านวน................................. 
แหล่งทีม่า........................................................................................................................................................ 
สถานภาพ โสด  แตง่งาน แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
ชือ่-นามสกลุ  บดิา.......................................................................................................................................... 
ชือ่-นามสกลุ มารดา .................................................................................................................................. 
ชือ่-นามสกลุ  คูส่มรส .................................................................................................................................. 
วนัเกดิ คูส่มรส................................................................................................................................................ 
จงัหวดัทีเ่กดิของคูส่มรส..................................................สญัชาตขิองคูส่มรส................................................. 
วซีา่เชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 
 ไม่เคย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 
เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหน้านี ้

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)......................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไม่เคย 
เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................................................................................ 

 

ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 
ตวัผูข้อวซีา่เอง     มผูีอ้ืน่ออกให ้  

                                                                  โปรดระบุ ชือ่-นามสกลุ......................................................... 
                                                                  ทีอ่ยู่……………………………………………………………….... 
 
หมายเหตุ : การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ ท ัง้สิน้ ท ัง้นี้ บรษิทัเป็น
เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านัน้  
 
 

 
 

 
 

 
 

  


