
 

 

 

 

 

 
 

 
   

วนัแรก กรุงเทพฯ–ดไูบ                 (ไทย) 

17.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินท่ี EK 373  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีสอง   ดไูบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตชูยั-พีระมิดแกว้-รา้นปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมซู  (ยูเออี-ฝรัง่เศส) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

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

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 



 

 

08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรับสมัภาระแลว้ น าทา่นเดินทางสู่

มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก  

ท่ีนักทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมยั

แห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุง

ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก น าถา่ยรูปเป็นท่ีระลึกกบัหอไอเฟล สญัลกัษณท่ี์โดดเดน่ สูง

ตระหงา่นคูน่ครปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสรา้งข้ึนในปีค.ศ.1889  น าทา่นถา่ยรูปประตูชยั ชมทิวทศัน์

ของรา้นคา้บูติคชัน้น าระดบัโลกที่ ต ัง้เรียงรายอยูบ่นถนนชองเชลิเช ตน้แบบถนนราชด าเนิน 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ พีระมิดแกว้ของพิพิธภณัฑล์ูฟร ์เป็นพิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เกา่แกท่ี่สุดและ

ใหญท่ี่สุดแหง่หน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตป่ัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรักษา

ผลงาน ทางศิลปะท่ีทรงคุณคา่ระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ราคาถูกใน รา้นคา้ปลอด

ภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เชน่ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า น าทา่นล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches River Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนั

คลาสสิคของอาคารตา่ง ๆ ตลอดสองฝากฝั่งแมน่ ้า เป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Mercure Paris Velizy หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม  La Vallee Village Outlet – เมืองดิฌง                                  (ฝรัง่เศส) 

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีรวมร้านคา้แบรนดเ์นมดงัมากมายกว่า 70 ร้าน 

สัมผ ัสประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ท่ีครบครันดว้ยสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย เช่น CELINE, KENZO, 

LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, 

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

GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ  (อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) จากนั้นน าทา่น

เดินทางสู ่เมืองดิฌง ผา่นชมทศันียภาพอนังดงามท่ีเต็มไปดว้ยขุนเขาทะเลสาบและดอกไมป่้า ท่ีสวยสดงดงาม ท่ี

จะท าใหท้า่นต่ืนตาต่ืนใจตลอดการเดินทางจนท าใหท้า่นหลบัตาไมล่ง เป็นแหง่เมืองชุมทางรถไฟ และศูนยก์ลางการ

คมนาคมท่ีส าคญัแหง่หน่ึงของฝรั่งเศส และเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองไวน์เป็นอยา่งมาก  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Novotel Dijon หรือระดบัเดียวกนั 
 

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

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองลูเซิรน์ อดีตหวัเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด ์ เป็นดินแดนท่ีไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคา

แหง่ทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขา

ใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา สลบัแซมดว้ย  ดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนั้นน าทา่นชมและแวะถา่ยรูปกบั สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน่ ้ารอยซ ์

เป็นสะพานไมท่ี้เกา่แก ่ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว 

สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า จั่วแตล่ะ

ชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายุ



 

 

กวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งข้ึนใหมเ่กือบหมด น า

ทา่นชมรปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตัง้อยูใ่จกลางเมืองท่ีหวัของสิงโตจะมีโลห่ ์ซ่ึงมีกากบาท

สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลา

แกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแกท่หารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ 

ซ่ือสตัย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้

หลุยสท่ี์ 16 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Ibis Styles Luzern City หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีหา้ แองเกิลเบิรก์ – ยอดเขาทิตลิส - มิลาน        (สวิส-อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิรก์ เพ่ือนั่งกระเชา้หมุนแหง่แรกของโลก สู่ ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหลง่

เลน่สกีของสวิตเซอร์แลนดภ์าคกลาง ท่ีหิมะคลุมตลอดทัง้ปีสูงถึง 10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหง่

น้ีหิมะจะไม่ละลายตลอดทัง้ปี * นั่ งกระเชา้ยกัษ์ท่ีหมุนไดร้อบทิศเคร่ืองแรกของโลกท่ีช่ือว่า REVOLVING 

ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซ่ึงเป็นอาคารใหญมี่ทัง้หมด 4 ชัน้ และบริเวณชัน้ 4 ซ่ึงเป็นชัน้บนสุด จะ

เป็นชัน้ท่ีทา่นสามารถเดินย ่าหิมะออกไปยงัลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ทา่นสามารถเท่ียวชมสว่นอ่ืนๆ

ของเยอดเขาไดไ้มว่า่จะเป็นถ า้น ้าแข็ง รา้นขายของท่ีระลึกและรา้นอาหาร 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่กรุงมิลาน (MILAN) เมืองส าคญัทางภาคเหนือของอิตาลี ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีราบลอม

บาร์ดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์ าวา่ MID-LAN ซ่ึงหมายถึงอยูก่ลางท่ีราบ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชั่นและ

ศิลปะน าทา่นถา่ยรูปบริเวณ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของ มหาวิหารแห่ง

เมืองมิลาน หรือท่ีเรียกวา่ ดูโอโม่ (DUOMO) ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียกมหาวิหารประจ าเมือง สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1386 

แลว้เสร็จ 400 กวา่ปีหลงัจากนั้น ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกวา่ "มหาวิหารเมน่" มีรูปสลกั

หินออ่นจากยุคตา่งๆ ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแมม่า

ดอนน่า และบริเวณนั้นยงัเป็นศูนยก์ลางแหลง่ชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก มิลาน - ปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - พราโต ้                                 (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแหง่ศิลปะท่ีส าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยูท่างตะวนัตกของ 

Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แมว้า่จะเป็นเมืองเล็กๆ แต ่Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมี

ช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจ้กัของนักทอ่งเท่ียวท ัว่โลก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สู่บริเวณ จตัุรสัดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จตัุรสักมัโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei 

Miracoli) ท่ีประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน ้ามนต ์(Baptistry of 

St. John) ท่ีใหญท่ี่สุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและหอเอนแหง่เมืองปิซา่อนัเล่ืองช่ือ น า

ทา่นถา่ยภาพคูก่บั หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์หง่เมืองปิซา่ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อง

โลกยุคกลาง เร่ิมสรา้งเม่ือปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยุดชะงกัลงไป

เม่ือสรา้งไปไดถึ้งชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตวัของฐานข้ึนมา และตอ่มาก็มีการสรา้งหอตอ่เติมข้ึนอีกจนแลว้เสร็จ โดยใช ้



 

 

เวลาสรา้งทัง้หมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซา่น้ี กาลิเลโอ บิดาแหง่วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็น

สถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถว่งของโลกท่ีวา่ ส่ิงของสองช้ิน น ้าหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยส่ิงของทัง้สองช้ินจากท่ี

สูงพรอ้มกนั ก็จะตกถึงพ้ืนพรอ้มกนั จากนั้นใหท้า่นอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมีรา้นคา้เรียง

รายอยูม่ากมาย จากนั้นน าทา่นสู่ เมืองพราโต ้เมืองส าคญัอีกเมือง หน่ึงในแควน้ทสัคานีตัง้อยูบ่นระดบัความสูง 

768 เมตรจากระดบัน ้าทะเลและเป็นเมืองใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ใน แควน้ทสัคานี และใหญเ่ป็นอนัดบั 3 รองจากกรุง

โรมและฟลอเรน้ซ ์

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Charme Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด LECCIO THE MALL OUTLET - กรุงโรม                 (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นทา่นเดินทางสู่ LECCIO THE MALL OUTLET ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมชัน้น าตา่งๆอยา่ง

มากมายของอิตาลีในราคาย่อมเยา อาทิเช่น ARMANI, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, PRADA, 

DIOR, GUCCI เป็นตน้ (อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่น

เดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอิตาลี นักทอ่งเท่ียวจากทุกมุม

โลกตา่งเดินทางไปกรุงโรมเพ่ือช่ืนชมกบัศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวติัศาสตร์แห่งความย่ิงใหญย่าวนาน

มากกวา่ 2,800 ปี ตัง้อยูบ่นเนินเขาทัง้ 7 ริมฝั่งแมน่ ้าไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองท่ีมีบทบาท

มากที่ สุดของอารยธรรมตะวนัตกและในอดีตไดเ้ป็นอาณาจกัรท่ีใหญท่ี่สุดในโลก 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Warmt Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

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

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ นครรฐัวาติกนั (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดในโลกตัง้อยูใ่จกลางกรุงโรม เป็น

ประเทศเดียวในโลกที่ มีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของศาสนา

คริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด น าทา่นชมมหาวิหารท่ีใหญท่ี่สุดใน

โลก มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) จากนั้นน าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ของ สนามกีฬาโคลอส

เซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ในอดีตนั้นเป็นสนามประลองการตอ่สูท่ี้ย่ิงใหญ่

ของชาวโรมนัท่ีสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าชมงานประติมากรรมของ เทพนิยายกรีกและโยนเห รียญอธิษฐานบริ เวณ  น ้ า พุ เทร ว่ี  (Trevi 

Fountain) สญัลกัษณ์ของกรุงโรมท่ีโดง่ดงั แลว้เชิญอิสระตามอธัยาศยักบัการเลือกซ้ือสินคา้แฟชั่นและของท่ี

ระลึกในบริเวณยา่นบนัไดสเปน (The Spanish Step) ซ่ึงเป็นแหลง่แฟชัน่ช ัน้น าสุดหรูและยงัเป็นแหลง่นัดพบ

ของชาวอิตาเล่ียน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

20.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 096  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเกา้ ดไูบ-กรุงเทพฯ                        (ยูเออี-ไทย) 

05.30 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 



 

 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

**หมายเหตุ  รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตาม

ความเหมาะสมทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้** 

 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 6 ปี ไม่มีเตียง)  ลดท่านละ 2,000   บาท 

  พกัเด่ียว      เพ่ิมท่านละ 10,000   บาท 
 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

อตัราน้ีรวม 

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

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

 พกัที่ เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

✓ 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 

 ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 3,500 / ท่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มกราคม 30 ม.ค. – 7 ก.พ. 2562 51,900 

กมุภาพนัธ ์ 14-22 ก.พ. 2562 51,900 

มีนาคม 20-28 / 27 มี.ค.-4 เม.ย. 2562 51,900 



 

 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 7 วนั = 14 ยูโร) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (2 ยูโร x 1 วนั = 2 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

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

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 25 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

 เจา้หนา้ที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไมร่ับผิดชอบ

 คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี

 สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่

 กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท จะถือวา่

 ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเ ร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ท่า น

 (TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม         

 



 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน

ลายน้ิวมือ ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมี

ความต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งใน

การเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. แบบค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้พรอ้มกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ดว้ยภาษาองักฤษ และลงลายเซ็นตข์อง

ผูส้มคัร  

2. รุปถา่ยขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัขาว จ านวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวนัท่ี

เดินทาง พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน 2 ชุด  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบียนบา้น  

6. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั / ใบยืนยนัการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกนัภยัการเดินทาง  

7. ใบรับรองการท างานหรือหลกัฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษท่ีออกโดยตน้สงักดัท่ีทา่นท างานอยู ่

โดยมีอายุไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออก  

8. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบบัภาษาองักฤษ

เท่านัน้ โดยมีอายุไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออก  

9. ส าหรบัทา่นท่ีเกษยัณอายุหรือไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจใดๆ ไมจ่ าเป็นตอ้งเตรียมเอกสารในขอ้น้ี หลกัฐานทาง

การเงิน (สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบญัชีออมทรัพยเ์ทา่นั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบญัชีไมน่อ้ยกวา่  

6 หลกั) หนังสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ท่ีมีอายุไมเ่กิน 15 

วนันับจากวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ และ บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบั

ภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการอพัเดตลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากกอ่นวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้ง

ขอวีซา่  

กรณีผูส้มคัรขอวีซา่มีผูร้บัรองสถานะทางการเงินให ้(SPONSOR) 

• หนังสือรบัรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ท่ีมีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจาก

วนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ของผูท่ี้รบัรองใหแ้ละระบุช่ือของผูท่ี้รบัการรบัรอง 

• บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดย

รายการอพัเดตลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

• หลกัฐานยืนยนัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรและผูท่ี้ออกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น หรือ 

ส าเนาสูติบตัร หรือ ส าเนาทะเบียน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ  

 

 

 



 

 

หมายเหตุ   

1. ผูท่ี้สามารถรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัไดต้อ้งมีความสมัพนัธท่ี์ถุกตอ้งตามกฎหมายเทา่นั้น เชน่ คูส่มรส บิดา-

มารดา-บุตร พ่ีนอ้งร่วมบิดา-มารดา เป็นตน้ 

2. ส าหรับเอกสารท่ีตอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยร์ับย่ืนวีซา่อิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทท่ี

ไดร้ับรองเทา่นั้น เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้ริษัทชว่ยด าเนินการใหมี้คา่ใชจ้า่ยใบ

ละ 500 บาท 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 

**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

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

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

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

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

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

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

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

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 



 

 

 

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

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

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

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

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  


