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วันแรก กรุงเทพฯ – ดูไบ                 (ไทย) 

17.30 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 373  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 

 

 

ฝรั �งเศส สวิตเซอรแ์ลนด ์อิตาลี 9 วนั 
ปารีส ทิตลิส ลูเซิรน์ มิลาน ปิซ่า กรุงโรม วาติกนั 



 

We’re ONE CENTER 

วันที่สอง   ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัย – พีระมิดแกว – รานคาปลอดภาษ ี– ลองเรือบาโตมชู        

                                                                        (ยูเออ-ีฝรั่งเศส) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

03.20 น. เดินทางสู เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 71 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผานพิธีตรวจคน

เขาเมืองและรับสัมภาระแลว นําทานเดินทางสู มหานครปารีส 

(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอัน

เหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่นักทองเที่ยวอยากมา

เยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหงหนึ่งของโลก ที่ทรงดวย

อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่

สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโลก นําถายรูปเปนที่ระลึกกับหอไอเฟล สัญลักษณที่โดดเดน สูงตระหงานคูนครปารีส

ดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรางขึ้นในปค.ศ.1889  นําทานถายรูปประตูชัย ชมทิวทัศนของรานคาบูติคชั้นนํา

ระดับโลกท่ีตั้งเรียงรายอยูบนถนนชองเชลิเช ตนแบบถนนราชดําเนิน 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานถายรูปดานหนา พีระมิดแกวของพิพิธภัณฑลูฟร เปนพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เกาแกที่สุด

และใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง แตปจจุบันเปนสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บ

รักษาผลงาน ทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวนมาก อิสระทานเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกใน 

รานคาปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เชน เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเปา นําทาน ลองเรือ              

บาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน้ําแซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงาม

ของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตาง ๆ ตลอดสองฝากฝงแมน้ํา เปนอีกหนึ่งประสบการณที่นา

ประทับใจ  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Mercure Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน 
 

วันทีส่าม  La Vallee Village Outlet – เมืองดิฌง                                 (ฝรั่งเศส) 

เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู La Vallee Village Outlet แหลงชอปปงที่รวมรานคาแบรนดเนมดังมากมายกวา 70 ราน 

สัมผัสประสบการณการชอปป ง  ที่ ครบครันดวยสินคาชั้นนําตางๆ มากมาย เชน CELINE, KENZO, 

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

VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ  

(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปปง)  

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองดิฌง ผานชมทัศนียภาพอันงดงามที่เต็มไปดวยขุนเขาทะเลสาบและดอกไมปา             

ที่สวยสดงดงาม ที่จะทําใหทานตื่นตาตื่นใจตลอดการเดินทางจนทําใหทานหลับตาไมลง เปนแหงเมืองชุมทาง

รถไฟ และศูนยกลางการคมนาคมท่ีสําคัญแหงหนึ่งของฝรั่งเศส และเปนเมืองที่มชีื่อเสียงเรื่องไวนเปนอยางมาก  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Novotel Dijon หรือระดับเดียวกัน 



 

We’re ONE CENTER 

วันทีส่ี่ ดิฌง – ลูเซิรน – สะพานไมชาเพล – รูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน     (ฝรั่งเศส-สวิส)                                                             

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอรแลนด  เปนดินแดนที่ไดรับสมญานามวา หลังคา

แหงทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟาอยางเทือกเขาแอลปแลว ก็ยังมี

ภูเขาใหญนอยสลับกับปาไมที่แทรกตัวอยูตามเนินเขาและไหลเขา สลับแซมดวย  ดงดอกไมปาและทุงหญาอัน

เขียวชอุม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานชมและแวะถายรูปกับ สะพานไมชาเพล หรือ

สะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งขามแมน้ํารอยซ เปน

สะพานไมที่ เกาแก ที่สุดในโลก มีอายุหลายรอยป เปน

สัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว 

สะพานวิหารนี้ เปนสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบ

โบราณ เชื่อมตอไปยังปอมแปดเหลี่ยมกลางน้ํา จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความ

เปนมาของประเทศสวิตเซอรแลนด เปนภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ป แตนาเสียดายที่ปจจุบันสะพานไมนี้ถูก

ไฟไหมเสียหายไปมาก ตองบูรณะสรางขึ้นใหมเกือบหมด นําทานชมรูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน เปน

อนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโลห ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณของสวิตเซอรแลนดอยู อนุสาวรีย

รูปสิงโตแหงนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ป ตั้งแต ค.ศ. 1819-1821 โดย

สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกทหารสวิสฯ ในดานความกลาหาญ ซื่อสัตย จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส 

ระหวางการตอสูปองกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญสมัยพระเจาหลุยสที่ 16 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Ibis Styles Luzern City หรือระดับเดียวกัน  

 

วันทีห่า แองเกิลเบิรก – ยอดเขาทิตลิส – มิลาน       (สวิส-อิตาลี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองแองเกิลเบิรก เพื่อนั่งกระเชาหมุนแหงแรก

ของ โ ลก  สู  ยอด เขาทิ ต ลิ ส  ( TITLIS)  แหล ง เล นสกี ขอ ง

สวิตเซอรแลนดภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปสูงถึง 10,000 ฟต 

หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหงนี้หิมะจะไมละลายตลอดทั้งป * 

นั่งกระเชายักษที่หมุนไดรอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ชื่อวา 

REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึ่งเปนอาคาร

ใหญมีทั้งหมด 4 ชั้น และบริเวณชั้น 4 ซึ่งเปนชั้นบนสุด จะเปนชั้นที่ทานสามารถเดินย่ําหิมะออกไปยังลานกวาง

ซึ่งเปนจุดชมวิวบนยอดเขา ทานสามารถเที่ยวชมสวนอื่นๆ ของเยอดเขาไดไมวาจะเปนถ้ําน้ําแข็ง รานขายของที่

ระลึกและรานอาหาร 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

We’re ONE CENTER 

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู กรุงมิลาน (MILAN) เมืองสําคัญ

ทางภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี ชื่อเมือง

มิลานมาจากภาษาเซลตคําวา MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยูกลางที่

ราบ มีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะนําทานถายรูปบริเวณ ป

อาซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) ซึ่งเปนที่ตั้งของ 

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน หรือที่เรียกวา ดูโอโม (DUOMO) 

ชื่อนี้ไวใชเรียกมหาวิหารประจําเมือง สรางขึ้นในป ค.ศ. 1386 แลวเสร็จ 400 กวาปหลังจากนั้น ดานนอกเปน

ยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเรียกวา "มหาวิหารเมน" มีรูปสลักหินออนจากยุคตางๆ ประดับอยูกวาสามพันรูป 

บนยอดของมหาวิหารมีรูปปนทองขนาด 4 เมตร ของพระแมมาดอนนา และบริเวณนั้นยังเปนศูนยกลางแหลง

ชุมนุมของผูคนมาทุกยุคสมัย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับเดียวกัน 
 

วันทีห่ก มิลาน – ปซา – หอเอนแหงเมืองปซา – พราโต                                 (อิตาล)ี 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปนเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ 

Florence ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปนเมืองที่มี

ชื่อเสียงและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วโลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภัตตาคาร 

หลังจากนั้นนําทานเขาสูบริเวณ จัตุรัสดูโอโมแหงปซา หรือ จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) 

ที่ประกอบดวยกลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ํามนต (Baptistry of St. John) 

ที่ใหญที่สุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงาม

และหอเอนแหงเมืองปซาอันเลื่องชื่อ นําทานถายภาพคูกับ 

หอเอนปซา (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณแหง

เมืองปซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เริ่มสรางเมื่อ

ป ค.ศ.1173 ใชเวลาสรางประมาณ 175 ป แตระหวางการ

กอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไปไดถึงชั้น 3 ก็เกิดการ

ยุบตัวของฐานขึ้นมา และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึ้นอีก

จนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสรางทั้งหมดถึง 177 ป โดยที่หอเอนปซานี้ กาลิเลโอ บิดาแหงวิทยาศาสตร ซึ่งเปนชาว

อิตาเลี่ยนไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา สิ่งของสองชิ้น น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอย

สิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพรอมกัน ก็จะตกถึงพื้นพรอมกัน จากนั้นใหทานอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึก

ราคาถูก ที่มีรานคาเรียงรายอยูมากมาย จากนั้นนําทานสู เมืองพราโต เมืองสําคัญอีกเมือง หนึ่งในแควนทัสคานี

ตั้งอยูบนระดับความสูง 768 เมตรจากระดับน้ําทะเลและเปนเมืองใหญเปนอันดับ 2 ใน แควนทัสคานี และใหญ

เปนอันดับ 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเรนซ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Charme Hotel หรือระดับเดียวกัน 
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วันที่เจ็ด LECCIO THE MALL OUTLET – กรุงโรม                (อิตาลี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นทานเดินทางสู LECCIO THE MALL OUTLET ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนเนมชั้นนําตางๆอยาง

มากมายของอิตาลีในราคายอมเยา อาทิเชน ARMANI, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, PRADA, 

DIOR, GUCCI เปนตน (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปปง)ถึงเวลาอันสมควรนําทาน

เดินทางสู กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี นักทองเที่ยวจากทุกมุม

โลกตางเดินทางไปกรุงโรมเพื่อชื่นชมกับศิลปะ สถาปตยกรรม และประวัติศาสตรแหงความยิ่งใหญยาวนาน

มากกวา 2,800 ป ตั้งอยูบนเนินเขาทั้ง 7 ริมฝงแมน้ําไทเบอรตอนกลางของประเทศ โรมเคยเปนเมืองที่มีบทบาท

มากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตไดเปนอาณาจักรที่ใหญที่สุดในโลก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Warmt Hotel หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่แปด  วาติกัน – มหาวิหารเซนตปเตอร – น้ําพุเทรวี่ – โคลอสเซี่ยม – สนามบิน – ดูไบ    (อิตาล-ียูเออี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ห ลั ง จ า ก นั้ น นํ า ท า น เ ดิ น ท า ง สู  น ค ร รั ฐ ว า ติ กั น 

(Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม 

เปนประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวได

ทั้งหมด ยกเวนดานหนาทางเขา และเปนศูนยกลางของ

ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา มี

อํานาจปกครองสูงสุด นําทานชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดใน

โลก มหาวิหารเซนตปเตอร (St.Peter’s Basilica) จากนั้น

นําทานถายรูปดานหนาของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ ใน

อดีตนั้นเปนสนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง 50,000 คน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นํ าชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริ เวณ น้ํ าพุ เทรวี่  (Trev i 

Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมที่โดงดัง แลวเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินคาแฟชั่นและของที่

ระลึกในบริเวณยานบันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่งเปนแหลงแฟชั่นชั้นนําสุดหรูและยังเปนแหลงนัดพบ

ของชาวอิตาเลี่ยน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

20.40 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 096  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
 

วนัที่เกา ดูไบ-กรุงเทพฯ                     (ยูเออ-ีไทย) 

05.30 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

09.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  
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รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้

ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 
 

 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง)  ลดทานละ 2,000   บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มทานละ 10,000   บาท 
 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของบริษัท 
 

**สําหรับผูเดินทางตั้งแตพีเรียดเดือนมกราคม 2563 เปนตนไป  

ชําระคาวีซาโดยตรงกับศูนยรับย่ืนวีซา ตามตารางอัตราคาบริการโดยประมาณตามดานลางนี้** 
 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

มกราคม 23-31 ม.ค. 2563 49,900 

กุมภาพันธ 6-14 / 20-28 ก.พ. 2563 49,900 

มีนาคม 
1-9 / 15-23 / 22-30 มี.ค. 2563 

28 มี.ค.-5 เม.ย. 2563 
49,900 

ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนยีมวีซาเชงเกน (โดยประมาณ) 

สําหรับประเภททองเที่ยว  

ผูสมัครวีซาทําการชําระคาธรรมเนียมโดยตรงกับเจาหนาที่ของศูนยรับย่ืนวีซา ณ วันยื่นวีซา 

คาธรรมเนียมวีซาไมสามารถเรียกคืนไดถึงแมผูย่ืนคํารองจะไดรับการปฏิเสธวีซา 

อัตราคาธรรมเนียมวีซาขึ้นอยูกับการตัดสินใจของหนวยงานกงสุลและไดรับการปรับปรุงเปนระยะ 

คาธรรมเนียมวีซาที่ใชเปนสกุลเงินบาทนั้นขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนปจจุบันซึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดย

ไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

ประเทศ 
ราคาผูใหญ 

12 ปขึ้นไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ป 

ราคาเด็ก 

อายุต่ํากวา 6 ป 

เยอรมัน 2,700 1,800 550 

อิตาลี 2,500 1,600 400 

ฝรั่งเศส 3,000 2,200 970 

เนเธอรแลนด 2,600 1,800 520 
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อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีท่ีไม 

สามารถเขาพักท่ีเมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

 

อัตรานี้ไมรวม 

 คาภาษมีูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาธรรมเนียมและคาบริการในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน 3,500 / ทาน ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียม

ทุกกรณี 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโร x 7 วัน = 14 ยูโร) 

 คาทิปไกดทองถิ่น (2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. หากทานที่ตองการใหทางบริษัททัวรยื่นวีซาให กรุณาชําระคาธรรมเนียมและคาบริการในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน 

3,500 / ทาน พรอมกับยอดมัดจําในขอ 1  

3. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

4. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

5. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทาน 

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวน

สิทธไิมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
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5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดคีืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ใน

กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหา

การเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มคีุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

 เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม 

7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ (Join Land) ผูเดินทางตอง

รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง 

 

เอกสารในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิ้วมือ ณ 

สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกครั้งเพื่อความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อย่ืนวีซา) 

1. แบบคํารองขอวีซาเชงเกนพรอมกรอกขอมูลครบถวน ถูกตอง ดวยภาษาอังกฤษ และ

ลงลายเซ็นตของผูสมัคร  

2. รุปถายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังขาว จํานวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง พรอมสําเนา

หนังสือเดินทาง จํานวน 2 ชุด  

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน  

6. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / ใบยืนยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกันภัยการเดินทาง  
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7. ใบรับรองการทํางานหรือหลักฐานการจางงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยตนสังกัดที่ทานทํางานอยู โดยมีอายุไม

เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร  

8. กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบับภาษาอังกฤษเทานั้น โดยมีอายุ

ไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก  

9. สําหรับทานที่เกษียณอายุหรือไมไดประกอบธุรกิจใดๆ ไมจําเปนตองเตรียมเอกสารในขอนี้ หลักฐานทางการเงิน 

(สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพยเทานั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไมนอยกวา 6 หลัก) หนังสือ

รับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่มายื่นคํา

รองขอวีซา และ บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ยอนหลัง 6 เดือน 

โดยรายการอัพเดตลาสุดไมเกิน 7 วัน นับจากกอนวันที่มายื่นคํารองขอวีซา  

 

กรณีผูสมัครขอวีซามีผูรับรองสถานะทางการเงินให (SPONSOR) 

 หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่มา

ยื่นคํารองขอวีซาของผูที่รับรองใหและระบุชื่อของผูที่รับการรับรอง 

 บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ยอนหลัง 6 เดือน โดยรายการ

อัพเดตลาสุดไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่มายื่นคํารองขอวีซา  

 หลักฐานยืนยันความสัมพันธระหวางผูสมัครและผูที่ออกคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาสูติบัตร 

หรือ สําเนาทะเบียน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  

กรณีเด็กที่ไมไดเดินทางกับพอและแม 

1. หนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศ ตองระบุวาเด็กเดินทางไปกับใครดวย (ใชตัวจริง) 

2. หนังสือแสดงอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว (ใชสําเนา) 

3. ตองนําเอกสารเอกสารในขอ 1 และ 2 ไปใหทางกรมการกงสุลประทับตราครุฑ ที่ฝงซายบน ถึงจะใชยื่นวีซาอิตาลีได

หากไมมีตราประทับศูนยทีร่ับยื่นวีซา จะไมรับยื่นและยืนยันยื่นไมได 

 

หมายเหตุ   

1. ผูที่สามารถรับรองคาใชจายใหไดตองเปน บิดา มารดา กันทางสายเลือดเทานั้น ผูที่เปนญาติ ลุง ปา นา อา จะไม

สามารถรับรองคาใชจายใหกันได  

2. สําหรับเอกสารที่ตองแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนยรับยื่นวีซาอิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทที่ไดรับรองเทานั้น 

เชน สําเนาทะเบียนบาน เปนตน หากตองการใหบริษัทชวยดําเนินการใหมีคาใชจายใบละ 500 บาท 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรมรายละเอียดเพิ่มเติม (สําคัญมาก) 

**ขอมูลนี้ใชเพื่อนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  

 คําถามเปนภาษาไทย เพื่อใหทานเขาใจงาย  

แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง เทานั้น *** 

 

 

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

นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……… 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………..……… 

ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด………………………………………………………………………………………………………………….………… 

สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)…………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………………………..….…….. 

ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได ................................................................................................................................. 

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

...........................................................................................................รหัสไปรษณีย................................................. 

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

ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว  

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

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

สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................... 

ที่อยูที่ทํางานหรือสถานศึกษา..................................................................................................................................... 

................................................................................................................รหัสไปรษณีย............................................. 

ตําแหนงงาน ............................................................................................................................................................. 

โทรศัพทท่ีทํางาน......................................................โทรสารที่ทํางาน......................................................................... 

รายไดตอเดือน......................................บาท  รายไดอื่น.......................................จาํนวน.......................................... 

แหลงที่มา................................................................................................................................................................. 

สถานภาพ   โสด  แตงงาน   แตงงาน (ไมจดทะเบียน)   หมาย  หยา 

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

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

ชื่อ-นามสกุล  คูสมรส .................................................................................................................................. 

วันเกิด คูสมรส................................................................................................................................................ 

จังหวัดที่เกิดของคูสมรส..................................................สัญชาติของคูสมรส................................................. 
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วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

 ไมเคย 

 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 

เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้ 

ไมเคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 

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

 

 

ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง       มีผูอื่นออกให   

                                                                 โปรดระบ ุชื่อ-นามสกุล...................................................... 

                                                                 ที่อยู…………………………………………………….………….……….. 

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

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ 

ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


