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ฝรัง่เศส สวิตเซอรแ์ลนด ์อิตาลี 9 วนั 
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วนัแรก กรุงเทพฯ–ดไูบ                 (ไทย) 

17.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว 

T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 373  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

 

วนัท่ีสอง   ดไูบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตชูยั-พีระมิดแกว้-รา้นคา้ปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมซู        

                                                                      (ยูเออี-ฝรัง่เศส) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

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

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผา่นพิธตีรวจคนเขา้เมืองและรับสมัภาระแลว้  

 นําทา่นเดินทางสูม่หานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศ

ฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของ

โลก  ที่ นักทอ่งเที่ยวอยากมาเยือนมากที่ สุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็น

หน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมที่ล ํา้สมยัแหง่หน่ึงของ

โลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น 

วทิยาศาสตร์และศิลปะ ทาํใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สาํคญัที่สุด

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มกราคม 30 ม.ค. – 7 ก.พ. 2562 51,900 

กุมภาพนัธ ์ 14-22 ก.พ. 2562 51,900 

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

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

พกัเด่ียว               เพ่ิมท่านละ 10,000   บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัรE์K009 FR SW IT 9D MAR19-EK-W70 

แห่งหน่ึงของโลก นําถา่ยรูปเป็นที่ระลึกกบัหอไอเฟล สญัลกัษณ์ที่โดดเดน่ สูงตระหงา่นคูน่ครปารีสดว้ยความสูงถึง 

1,051 ฟตุ ซ่ึงสรา้งขึ้นในปีค.ศ.1889  นําทา่นถา่ยรูปประตูชยั ชมทวิทศัน์ของรา้นคา้บูติคชัน้นําระดบัโลกที่ต ัง้เรียงราย

อยูบ่นถนนชองเชลิเช ตน้แบบถนนราชดาํเนิน 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ พีระมิดแกว้ของพิพิธภณัฑลู์ฟร ์เป็นพิพิธภณัฑท์างศิลปะที่มช่ืีอเสยีงที่ สุด เกา่แกท่ี่ สุดและใหญ่

ที่สุดแหง่หน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตปั่จจุบนัเป็นสถานที่ที่จดัแสดงและเกบ็รักษาผลงาน ทาง

ศิลปะที่ ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจํานวนมาก อิสระท่านเลือกซ้ือสินคา้แฟชั่นราคาถูกใน  รา้นค้าปลอดภาษี 

(DutyFreeShop)อาทิ เชน่ เคร่ืองสาํอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า นําทา่นล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches 

River Cruise) ไปตามแมน้ํ่าแซนที่ไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคาร

ตา่ง ๆ ตลอดสองฝากฝั่งแมน้ํ่า เป็นอกีหน่ึงประสบการณ์ที่น่าประทบัใจ  

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั ณ Mercure Paris Velizy หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีสาม  La Vallee Village Outlet – เมืองดิฌง                                  (ฝรัง่เศส) 

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดินทางสู ่La Vallee Village Outlet แหลง่ชอ้ปป้ิงที่รวมรา้นคา้แบรนดเ์นมดงัมากมายกวา่ 70 รา้น สมัผสั

ประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ที่ครบครันดว้ยสินคา้ชัน้นําตา่งๆ 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  (อิสระอาหาร

กลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)  

 จากน้ันนําทา่นเดินทางสู ่เมืองดิฌง ผา่นชมทศันียภาพอนังดงามที่เตม็ไปดว้ยขุนเขาทะเลสาบและดอกไมป่้า ที่สวยสด

งดงาม ที่จะทาํใหท้า่นต่ืนตาต่ืนใจตลอดการเดินทางจนทาํใหท้า่นหลบัตาไมล่ง เป็นแหง่เมืองชุมทางรถไฟ และศูนยก์ลาง

การคมนาคมที่สาํคญัแหง่หน่ึงของฝรั่งเศส และเป็นเมืองที่มีช่ือเสยีงเร่ืองไวน์เป็นอยา่งมาก  

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Novotel Dijon หรือระดบัเดยีวกนั 

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

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดินทางสู ่เมืองลูเซิรน์ อดตีหวัเมืองโบราณของสวสิเซอร์แลนด ์ เป็นดินแดนที่ไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคาแหง่

ทวปียุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมเีทือกเขาสูงเสยีดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ กย็งัมภูีเขาใหญน่อ้ย

สลบักบัป่าไมท้ี่แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา สลบัแซมดว้ย  ดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 จากน้ันนําทา่นชมและแวะถา่ยรูปกบั สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน้ํ่ารอยซ ์เป็น

สะพานไมท้ี่เกา่แก ่ที่สุดในโลก มอีายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวตัศิาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทเีดยีว สะพาน

วหิารน้ีเป็นสะพานที่แขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ํา จัว่แตล่ะชอ่งของสะพาน

จะมภีาพเขยีนเร่ืองราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่า

เสยีดายที่ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สยีหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งขึ้นใหมเ่กือบหมด นําทา่นชมรปูแกะสลกัสิงโต

บนหนา้ผาหิน เป็นอนุสาวรียท์ี่ต ัง้อยูใ่จกลางเมืองที่หวัของสิงโตจะมโีลห่ ์ซ่ึงมกีากบาทสญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์

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

1821 โดยสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นเกยีรตแิกท่หารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรักภกัด ีที่เสยีชวีติในประเทศฝรั่งเศส 

ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวตัใิหญส่มยัพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Ibis Styles Luzern City หรือระดบัเดยีวกนั  

วนัท่ีหา้ แองเกิลเบิรก์ – ยอดเขาทิตลิส - มิลาน        (สวิส-อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดินทางสูเ่มืองแองเกิลเบิรก์ เพ่ือน่ังกระเชา้หมุนแหง่แรกของโลก สู ่ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหลง่เลน่สกี

ของสวติเซอร์แลนดภ์าคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทัง้ปีสูงถึง 10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหง่น้ีหิมะจะไม่

ละลายตลอดทัง้ปี * น่ังกระเชา้ยกัษ์ที่หมุนไดร้อบทิศเคร่ืองแรกของโลกที่ ช่ือวา่ REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานี

บนยอดเขาททิลิสซ่ึงเป็นอาคารใหญม่ที ัง้หมด 4 ชัน้ และบริเวณชัน้ 4 ซ่ึงเป็นชัน้บนสุด จะเป็นชัน้ที่ทา่นสามารถเดินยํ่า

หิมะออกไปยงัลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ทา่นสามารถเที่ยวชมส่วนอ่ืนๆของเยอดเขาไดไ้มว่า่จะเป็นถํา้

น้ําแขง็ รา้นขายของที่ระลึกและรา้นอาหาร 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 หลงัจากน้ันนําทา่นเดินทางสู ่กรุงมิลาน (MILAN) เมืองสาํคญั

ทางภาคเหนือของอิตาล ีตัง้อยูบ่ริเวณที่ราบลอมบาร์ด ีช่ือเมืองมิ

ลานมาจากภาษาเซลตค์าํวา่ MID-LAN ซ่ึงหมายถึงอยูก่ลางที่ราบ 

มช่ืีอเสยีงในดา้นแฟชัน่และศิลปะนําทา่นถา่ยรูปบริเวณ ปิอาซซ่า 

เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ซ่ึงเป็นที่ต ัง้ของ มหาวิหาร

แห่งเมืองมิลาน หรือที่ เรียกวา่ ดูโอโม่ (DUOMO) ช่ือน้ีไวใ้ช ้

เรียกมหาวหิารประจาํเมือง สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 กวา่ปีหลงัจากน้ัน ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 

ยอด จึงมช่ืีอเรียกวา่ "มหาวหิารเมน่" มรูีปสลกัหินออ่นจากยุคตา่งๆ ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมี

รูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแมม่าดอนน่า และบริเวณน้ันยงัเป็นศูนยก์ลางแหลง่ชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั  

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดบัเดยีวกนั 
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วนัท่ีหก มิลาน - ปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - พราโต ้                                 (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําทา่นเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่สาํคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยูท่างตะวนัตกของ 

Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แมว้า่จะเป็นเมืองเลก็ๆ แต ่Pisa กเ็ป็นเมืองที่มช่ืีอเสียง

และเป็นที่ รูจ้กัของนักทอ่งเที่ยวทัว่โลก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 หลงัจากน้ันนําทา่นเขา้สูบ่ริเวณ จตัุรสัดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จตัุรสักมัโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) 

ที่ประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเร่ิมจากหอพิธเีจมิน้ํามนต ์(Baptistry of St. John) ที่ ใหญ่

ที่ สุดในอิตาล ีชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่ งดงามและหอ

เอนแหง่เมืองปิซา่อนัเล่ืองช่ือ นําทา่นถา่ยภาพคูก่บั หอเอนปิ ซ่ า 

(Leaning Tower of Pisa) สัญลกัษณ์แหง่เมืองปิซา่ 1 ใน 7 ส่ิ ง

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เร่ิมสรา้งเม่ือปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลา

สรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยุดชะงกั ล ง

ไปเม่ือสรา้งไปไดถึ้งชัน้ 3 กเ็กิดการยุบตวัของฐานขึ้นมา และ

ตอ่มากม็ีการสรา้งหอตอ่เติมขึ้นอกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลา

สรา้งทัง้หมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซา่น้ี กาลิเลโอ บิดาแหง่วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที่

ทดลองทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของโลกที่วา่ ส่ิงของสองชิ้น น้ําหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยส่ิงของทัง้สองชิ้นจากที่สูงพรอ้มกนั ก็

จะตกถึงพ้ืนพรอ้มกนั จากน้ันใหท้า่นอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึกราคาถูก ที่มีรา้นคา้เรียงรายอยูม่ากมาย 

จากน้ันนําทา่นสู่ เมืองพราโต  ้เมืองสําคญัอกีเมือง หน่ึงในแควน้ทสัคานีตัง้อยูบ่นระดบัความสูง 768 เมตรจาก

ระดบัน้ําทะเลและเป็นเมืองใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ใน แควน้ทสัคานี และใหญเ่ป็นอนัดบั 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเรน้ซ ์

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Charme Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีเจ็ด LECCIO THE MALL OUTLET - กรงุโรม                 (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันทา่นเดินทางสู ่LECCIO THE MALL OUTLET ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมชัน้นําตา่งๆอยา่งมากมาย

ของอิตาลใีนราคายอ่มเยา อาทิเชน่ ARMANI, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, PRADA, DIOR, GUCCI 

เป็นตน้ (อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)ถึงเวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสู่ กรุงโรม 

(Rome) เมืองหลวงและเมืองทอ่งเที่ยวที่มช่ืีอเสยีงของประเทศอติาล ีนักทอ่งเที่ยวจากทุกมุมโลกตา่งเดินทางไปกรุงโรม

เพ่ือช่ืนชมกบัศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวตัศิาสตร์แหง่ความยิ่ งใหญย่าวนานมากกวา่ 2,800 ปี ตัง้อยูบ่นเนินเขาทัง้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัรE์K009 FR SW IT 9D MAR19-EK-W70 

7 ริมฝั่งแมน้ํ่าไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองที่มบีทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวนัตกและในอดตีได ้

เป็นอาณาจกัรที่ใหญท่ี่สุดในโลก 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Warmt Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

 

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

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําทา่นเดินทางสู ่นครรฐัวาติกนั (Vatican) ประเทศที่ เลก็

ที่สุดในโลกตัง้อยูใ่จกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกที่มกีาํแพง

ลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหน้าทางเขา้ และเป็น

ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระ

สนัตะปาปา มอีาํนาจปกครองสูงสุด นําทา่นชมมหาวิหารที่ ใหญท่ี่ สุด

ในโลก มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) จากน้ันนํา

ทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ของ สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ในอดตี

น้ันเป็นสนามประลองการตอ่สูท้ ี่ยิ่ งใหญข่องชาวโรมนัที่สามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําชมงานประตมิากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น ้าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) สญัลกัษณ์

ของกรุงโรมที่โดง่ดงั แลว้เชิญอสิระตามอธัยาศยักบัการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่และของที่ระลึกในบริเวณยา่นบนัไดสเปน 

(The Spanish Step) ซ่ึงเป็นแหลง่แฟชัน่ชัน้นําสุดหรูและยงัเป็นแหลง่นัดพบของชาวอติาเลี่ยน สมควรแกเ่วลานําทา่น

เดินทางสูส่นามบนิ 

20.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 096  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

วนัท่ีเกา้ ดูไบ-กรงุเทพฯ                        (ยูเออี-ไทย) 

05.30 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง  

09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบนิสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 372 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  
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รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรมโดยละเอียด เม่ือท่านท าการซ้ือ

โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

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

สามารถเขา้พกัที่เมืองน้ันๆได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 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. สาํหรับการจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นที่เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   
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3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น 

ติดตอ่เจา้หนา้ที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้น 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํทัง้หมด 

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

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เกบ็เงินมดัจาํทัง้หมด 

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

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็

คา่ใชจ้า่ยตามที่เกดิขึ้นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วซีา่และ

คา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบนิหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ เป็นตน้   

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดคืีนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. สาํหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือที่ น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัติามที่สายการบนิ 

กาํหนด  เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณี

เกดิเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการใหท้ี่ น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบนิตอนเวลาที่เชค็อนิเทา่น้ัน 
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6. โรงแรมที่พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ทา่น 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม         

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 

สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมีการ

เปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. แบบคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้พรอ้มกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ดว้ยภาษาองักฤษ และลงลายเซน็ตข์องผูส้มคัร  

2. รุปถา่ยขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัขาว จาํนวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางที่ มีอายุคงเหลืออยา่งน้อย 6 เดือน นับจากวันที่

เดินทาง พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง จาํนวน 2 ชุด  

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบยีนบา้น  

6. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั / ใบยืนยนัการจองโรงแรม / โปรแกรมการ

เดินทาง / ประกนัภยัการเดินทาง  

7. ใบรับรองการทาํงานหรือหลกัฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษที่ออกโดยตน้สงักดัที่ทา่นทาํงานอยู ่โดยมี

อายุไมเ่กนิ 1 เดือนนับจากวนัที่ออก  

8. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นังสือจดทะเบยีนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบบัภาษาองักฤษเท่านั้น 

โดยมอีายุไมเ่กนิ 1 เดือนนับจากวนัที่ออก  

9. สําหรับทา่นที่ เกษัยณอายุหรือไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจใดๆ ไมจ่าํเป็นตอ้งเตรียมเอกสารในขอ้น้ี หลกัฐานทาง

การเงิน (สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบญัชอีอมทรัพยเ์ทา่น้ันและควรมเีงินหมุนเวียนในบญัชไีมน่อ้ยกว่า  6 

หลกั) หนังสือรับรองบญัชจีากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ที่มอีายุไมเ่กิน 15 วนันับ

จากวันที่ มาย่ืนคําร้องขอวีซ่า และ บันทึกรายการเคล่ือนไหวทา งบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับ

ภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการอพัเดตลา่สุดไมเ่กนิ 7 วนั นับจากกอ่นวนัที่มาย่ืนคาํรอ้งขอวซีา่  

กรณีผูส้มคัรขอวซีา่มผูีร้ับรองสถานะทางการเงินให ้(SPONSOR) 
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 หนังสือรับรองบญัชจีากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ที่มอีายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัที่

มาย่ืนคาํรอ้งขอวซีา่ของผูท้ ี่รับรองใหแ้ละระบุช่ือของผูท้ ี่รับการรับรอง 

 บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัช ี(BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการ

อพัเดตลา่สุดไมเ่กนิ 7 วนั นับจากวนัที่มาย่ืนคาํรอ้งขอวซีา่  

 หลกัฐานยืนยนัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรและผูท้ี่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สาํเนาทะเบยีนบา้น หรือ สาํเนาสูติ

บตัร หรือ สาํเนาทะเบยีน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ  

หมายเหตุ   

1. ผูท้ ี่สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัไดต้อ้งมคีวามสัมพนัธท์ี่ ถุกตอ้งตามกฎหมายเทา่น้ัน เชน่ คูส่มรส บิดา-

มารดา-บุตร พี่นอ้งร่วมบิดา-มารดา เป็นตน้ 

2. สาํหรับเอกสารที่ตอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยร์ับย่ืนวซีา่อติาล ีจะรับเอกสารการแปลจากบริษัทที่ ไดร้ับรอง

เทา่น้ัน เชน่ สาํเนาทะเบยีนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้ริษัทชว่ยดาํเนินการใหม้คีา่ใชจ้า่ยใบละ 500 บาท 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลน้ีใชเ้พ่ือนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทตู ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพ่ือใหท่้านเขา้ใจง่าย แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านัน้ 
 

 

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

นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………….....……….…………....………….

นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ] ……………………………………………………………………………………………….....…………………..….………… 

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

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด [ภาษาองักฤษ] …………………………………………………………………………….....……………………….….........

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

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

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ท่ีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

โทรศพัทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน.................................................................................. 
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รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน......................................... 
 

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกลุ  บิดา [ภาษาองักฤษ] ....................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกลุ มารดา [ภาษาองักฤษ] .................................................................................................................... 
 

ช่ือ-นามสกลุ  คู่สมรส [ภาษาองักฤษ] ................................................................................................................. 

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

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

 

วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้ โปรดระบุ  

1. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

2. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

3. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

4. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

5. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

 

เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี 

 ไม่เคย 

 เคย (กรณุาระบุวนัท่ี หากทราบ)....................................................................................................................... 

 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

 ไม่เคย 

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

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 
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 ตวัผูข้อวีซ่าเอง      มีผูอ่ื้นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกลุ................................................ 

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

           ความสมัพนัธ.์........................................................................ 

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

หมายเหต ุ: การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทัง้ส้ิน  บริษทัเป็นเพียง

ตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

  


