
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง : เดอืนเมษำยน - กรกฎำคม 2563 
 

WONDERFUL EUROPE 
ฝร่ังเศส สวติเซอร์แลนด์ อิตำล ี9 วนั 6 คนื 

ปำรีส ทิตลสิ ลูเซิร์น มิลำน ปิซ่ำ กรุงโรม วำติกนั 

 
 

❖ โปรแกรมสุดคุ้ม เท่ียวยโุรป 3 ประเทศในฝัน (ฝร่ังเศส – สวิส – อติำล)ี   
❖ แวะถ่ำยรุปและชมหอไอเฟล จุดชมวิวท่ีคุณไม่ควรพลำดท่ี ปำรีส มหำนครแห่งควำมรัก 
❖ ล่องเรือบำโตมุช ท่ีไหลผ่ำนใจกลำงกรุงปำรีส ชมควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรมอนัคลำสสิคของอำคำรต่ำงๆ ตลอดสอง

ฝำกฝ่ังแม่น ้ำแซนด์ 
❖ นั่งกระเช้ำโรแตร์ ขึน้ยอดเขำทิตลสิ 1 ใน 3 ยอดเขำท่ีสวยท่ีสุดของสวิสเซอร์แลนด์ 
❖ ลูเซิร์น เมืองตำกอำกำศท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของสวิส ชมอนุสำวรีย์สิงโตหิน เดินเล่นท่ีสะพำนไม้ชำเปล 
❖ อติำล ีเท่ียวจุดไฮไลท์ มิลำน หอเอนปิซ่ำ  โรม วำติกนั  เยือนกรุงโรมแห่งอติำล ี"โคลอสเซียม" เป็นสัญลกัษณ์หน่ึงแห่ง

อำรยธรรมที่ส ำคัญ, วำติกัน นครแห่งคริสต์ศำสนำ, หอเอนเมืองปิซำ ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
❖ เต็มอิม่กบักำรช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนมกบั 2 เอ้ำท์เลต็ท่ีขึน้ช่ือ La Vallee Village Outlet และ LECCIO THE MALL 
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ราคาเร่ิมตน้ 
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53,900.- 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ดูไบ 
17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สำย

กำรบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
21.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 373  (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วันที่สอง    ดูไบ – ปำรีส – หอไอเฟล – ประตูชัย – พรีะมิดแก้วของพพิธิภัณฑ์ลูฟร์ – ร้ำนค้ำปลอดภำษี – ล่องเรือบำโตมูซ  
00.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
04.05 น. เดินทางสู่ เมืองปำรีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 71 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 
09.25 น. เดินทางถึง เมืองปำรีส ประเทศฝร่ังเศส หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระแลว้ น าท่านเดินทางสู่ มหำ

นครปำรีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อนัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก ท่ี
นกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมยั
แห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลกัษณ์ท่ี
โดดเด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889  น าท่านถ่ายรูป ประตูชัย ชม
ทิวทศัน์ของร้านคา้บูติคชั้นน าระดบัโลกท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นถนนชองเชลิเช ตน้แบบถนนราชด าเนิน 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านถ่ายรูปหน้า พรีะมิดแก้วของพพิิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุด

แห่งหน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงาน ทาง
ศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก อิสระท่านเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นราคาถูกใน ร้ำนค้ำปลอดภำษี 
(DutyFree Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า น าท่าน ล่องเรือบำโตมุช (Bateaux Mouches 
River Cruise) ไปตามแม่น ้ าแซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของ
อาคารต่าง ๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจ โดยเรือจะล่องผา่นมหาวิหารนอเตรอ
ดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกท่ีงามเลิศ โดดเด่น
ดว้ยหอคอยคู่หน้าทรงเหล่ียมและ ยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสูงจากระดบัพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 กบัพระนางมารี องัตวัเนตต ์และยงัเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศูนยข์อง
ประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ย  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Mercure Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน 
วันที่สำม  La Vallee Village Outlet – เมืองดิฌง  
เช้ำ          บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปป้ิงท่ีรวมร้านคา้แบรนด์เนมดงัมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผสั

ประสบการณ์การช้อปป้ิง ท่ีครบครันด้วยสินค้าชั้นน 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  

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวันเพือ่ควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง ผ่านชมทศันียภาพอนังดงามท่ีเต็มไปด้วยขุนเขาทะเลสาบและดอกไม้ป่า ท่ีสวยสด

งดงาม ท่ีจะท าให้ท่านต่ืนตาต่ืนใจตลอดการเดินทางจนท าให้ท่านหลบัตาไม่ลง เป็นแห่งเมืองชุมทางรถไฟ และ
ศูนยก์ลางการคมนาคมท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส และเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองไวน์เป็นอยา่งมาก  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Novotel Dijon หรือระดับเดียวกัน 
วันที่ส่ี ดิฌง – ลูเซิร์น – สะพำนไม้ชำเพล – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้ำผำหิน  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์  เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามว่า หลงัคา

แห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขา
ใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ย  ดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพำนไม้ชำเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ารอยซ์ เป็นสะพาน

ไมท่ี้เก่าแก่ ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหาร
น้ีเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า จัว่แต่ละช่องของสะพาน
จะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่า
เสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด น าท่านชม รูปแกะสลัก
สิงโตบนหน้ำผำหิน  เป็นอนุสาวรีย์ท่ีตั้ งอยู่ใจกลางเมืองท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณ์ของ
สวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภักดี ท่ี
เสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Ibis Styles Luzern City หรือระดับเดียวกัน  
วันที่ห้ำ แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขำทิตลิส – มิลำน 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก เพื่อนัง่กระเชา้หมุนแห่งแรกของโลก สู่ ยอดเขำทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกี

ของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ท่ีหิมะคลุมตลอดทั้งปีสูงถึง 10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งน้ีหิมะจะไม่
ละลายตลอดทั้ งปี * นั่งกระเช้ายกัษ์ท่ีหมุนได้รอบทิศเคร่ืองแรกของโลกท่ีช่ือว่า REVOLVING ROTAIR จนถึง
สถานีบนยอดเขาทิทลิสซ่ึงเป็นอาคารใหญ่มีทั้งหมด 4 ชั้น และบริเวณชั้น 4 ซ่ึงเป็นชั้นบนสุด จะเป็นชั้นท่ีท่าน
สามารถเดินย  ่าหิมะออกไปยงัลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ท่านสามารถเท่ียวชมส่วนอ่ืนๆของเยอดเขาไดไ้ม่
วา่จะเป็นถ ้าน ้าแขง็ ร้านขายของท่ีระลึกและร้านอาหาร 



 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ กรุงมิลำน (MILAN) เมืองส าคญัทางภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี ช่ือเมืองมิ

ลานมาจากภาษาเซลตค์ าว่า MID-LAN ซ่ึงหมายถึงอยู่กลางท่ีราบ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ น าท่านถ่ายรูป
บริเวณ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ มหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน หรือท่ีเรียกว่า ดูโอโม่ 
(DUOMO) ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียกมหาวิหารประจ าเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 กว่าปีหลงัจากนั้น ดา้นนอก
เป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลกัหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดบัอยู่กว่าสามพนัรูป 
บนยอดของมหาวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริเวณนั้นยงัเป็นศูนยก์ลางแหล่งชุมนุม
ของผูค้นมาทุกยคุสมยั  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับเดียวกัน 
วันที่หก มิลำน – ปิซ่ำ – หอเอนแห่งเมืองปิซ่ำ – พรำโต้ 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่ำ (Pisa) เมืองแห่งศิลปะท่ีส าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ Florence 

ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ี
รู้จกัของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเขา้สู่ บริเวณ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่ำ หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีรำโกลี (Compo Dei Miracoli) ท่ีประกอบดว้ย

กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน ้ามนต ์(Baptistry of St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอิตาลี 
ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอนัเล่ืองช่ือ น าท่านถ่ายภาพคู่กับ หอเอนปิซ่ำ 
(Leaning Tower of Pisa) สัญลกัษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1173 
ใชเ้วลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหวา่งการก่อสร้างตอ้งหยดุชะงกัลงไปเม่ือสร้างไปไดถึ้งชั้น 3 ก็เกิดการยบุตวัของ
ฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่า
น้ี กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ช้เป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกท่ีว่า 
ส่ิงของสองช้ิน น ้าหนักไม่เท่ากนั ถา้ปล่อยส่ิงของทั้งสองช้ินจากท่ีสูงพร้อมกนั ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกนั จากนั้นให้
ท่านอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมีร้านคา้เรียงรายอยูม่ากมาย น าท่านสู่ เมืองพรำโต้ เมืองส าคญั
อีกเมือง หน่ึงในแควน้ทสัคานีตั้งอยู่บนระดบัความสูง 768 เมตรจากระดบัน ้าทะเลและเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ใน แควน้ทสัคานี และใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเร้นซ์ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Charme Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันที่เจ็ด LECCIO THE MALL OUTLET – กรุงโรม 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ LECCIO THE MALL OUTLET ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมชั้นน าต่างๆอย่างมากมาย
ของอิตาลีในราคาย่อมเยา อาทิเช่น ARMANI, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, PRADA, DIOR, GUCCI 
เป็นตน้ 

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวันเพือ่ควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอิตาลี 

นกัทอ่งเท่ียวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรมเพื่อช่ืนชมกบัศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวติัศาสตร์แห่งความ
ยิง่ใหญ่ยาวนานมากกวา่ 2,800 ปี ตั้งอยูบ่นเนินเขาทั้ง 7 ริมฝ่ังแม่น ้าไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมือง
ท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดของอารยธรรมตะวนัตกและในอดีตไดเ้ป็นอาณาจกัรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ค ่ำ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Warmt Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วันที่แปด วำติกัน – มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ – น ้ำพุเทรวี่ – โคลอสเซ่ียม – สนำมบิน – ดูไบ 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ นครรัฐวำติกัน (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวใน

โลกท่ีมีก าแพงล้อมรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ั้งหมด ยกเวน้ดา้นหน้าทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด น าท่านเขา้ชมมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มหำวิหำร
เซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอนัลือช่ือ ปิเอตา้ (Pieta) ของมิเคลนัเจโล และชมแท่นบูชาบลั
แดคคิโน เป็นซุม้ส าริดท่ีสร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซ่ึงสร้างตรงบริเวณท่ีเช่ือกนัว่าเป็นท่ีฝังพระศพของนกับุญ
ปีเตอร์ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปดา้นหน้าของ สนำมกีฬำโคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุค
โบราณ ในอดีตนั้นเป็นสนามประลองการต่อสู้ท่ียิง่ใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น ้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลกัษณ์

ของกรุงโรมท่ีโด่งดงั แลว้เชิญอิสระตามอธัยาศยักบัการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่และของท่ีระลึกในบริเวณ ย่ำนบันได
สเปน (The Spanish Step) ซ่ึงเป็นแหล่งแฟชัน่ชั้นน าสุดหรูและยงัเป็นแหล่งนดัพบของชาวอิตาเล่ียน  

 **อิสระอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 096 (บริกำรอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วันที่เก้ำ ดูไบ – กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
08.45 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 
18.05 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
 



 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

ข้อควรทรำบ : 

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์
แลว้ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั  

❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน 
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์ , ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 

อตัรำค่ำบริกำร     

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี)  
ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่ำนละ 

28 มี.ค.-05 เม.ย. 2563 49,900.- 47,900.- 10,000.- 

02-10 เม.ย 2563 54,900.- 52,900.- 10,000.- 

09-17 เม.ย. 2563 59,900.- 57,900.- 10,000.- 

11-19 เม.ย. 2563 59,900.- 57,900.- 10,000.- 

30 เม.ย-08 พ.ค. 2563 54,900.- 52,900.- 10,000.- 

05-13 พ.ค. 2563 54,900.- 52,900.- 10,000.- 

09-17 พ.ค. 2563 54,900.- 52,900.- 10,000.- 

30 พ.ค.-07 มิ.ย. 2563 54,900.- 52,900.- 10,000.- 

11-19 มิ.ย. 2563 54,900.- 52,900.- 10,000.- 

25 มิ.ย.-03 ก.ค. 2563 54,900.- 52,900.- 10,000.- 

25 ก.ค.-2 ส.ค. 2563 54,900.- 52,900.- 10,000.- 
 

อัตรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกัท่ีเมือง

นั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 



 

 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่ำทิป) 
อัตรำนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% กรณีต้องกำรใบเสร็จ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั พนกังานยกกระเป๋า 
 ค่ำธรรมเนียมในกำรขอยื่นวีซ่ำกลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่ำน ทำงสถำนทูตจะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมทุกกรณี 
 ค่ำทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร x 7 วัน = 14 ยูโร) 
 ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร) 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บำท 
 

**ส ำหรับผู้เดินทำงตั้งแต่พเีรียดเดือนมกรำคม 2563 เป็นต้นไป  
ช ำระค่ำวซ่ีำโดยตรงกบัศูนย์รับยื่นวซ่ีำ ตำมตำรำงอตัรำค่ำบริกำรโดยประมำณตำมด้ำนล่ำงนี*้* 

 

 
เงื่อนไขในกำรจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณำช ำระเงินมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

ตำรำงแสดงอัตรำค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเชงเก้น (โดยประมำณ) 
ส ำหรับประเภทท่องเที่ยว  

ผู้สมัครวีซ่ำท ำกำรช ำระค่ำธรรมเนียมโดยตรงกบัเจ้ำหน้ำท่ีของศูนย์รับยื่นวีซ่ำ ณ วันยื่นวีซ่ำ 
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำไม่สำมำรถเรียกคืนได้ถงึแม้ผู้ยื่นค ำร้องจะได้รับกำรปฏิเสธวีซ่ำ 

อตัรำค่ำธรรมเนียมวีซ่ำขึน้อยู่กบักำรตัดสินใจของหน่วยงำนกงสุลและได้รับกำรปรับปรุงเป็นระยะ 
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำท่ีใช้เป็นสกุลเงินบำทนั้นขึน้อยู่กับอตัรำแลกเปลีย่นปัจจุบันซ่ึง สำมำรถเปลีย่นแปลงได้

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

ประเทศ 
รำคำผู้ใหญ่ 
12 ปีขึน้ไป 

รำคำเด็ก  
6-11 ปี 

รำคำเด็ก 
อำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี 

อติำล ี 3,200 1,800 430 



 

 

2. ช าระยอดส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่านติดต่อ

เจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-64 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
7. กรณีวีซ่ำถูกปฏิเสธจำกสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า 

ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   
หมำยเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกั เฉพาะค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย 

สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่ากรณี

ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั จะถือว่าท่าน

รับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
5. ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

6. โรงแรมท่ีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มี เค ร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภู มิประเทศท่ี มีอากาศเย็น  และห้องพัก 3 ท่ าน
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม         

 

 

 

 



 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำเชงเก้น (อติำล)ี  
ใช้เวลำท ำกำรอนุมัติวซ่ีำประมำณ 15 วนัท ำกำร และระหว่ำงรอผลกำรอนุมัติวซ่ีำ ไม่สำมำรถดึง

หนังสือเดินทำงออกมำได้ 
**ลูกค้ำกรุณำอย่ำยึดตดิกบักำรยื่นขอวซ่ีำในอดีต 

เพรำะสถำนทูตมีกำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยื่นอยู่เร่ือย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  

 ***ในกรณีท่ีถือพำสปอร์ต สัญชำติไทย แต่พ ำนักอยู่ต่ำงประเทศ, ท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษำศึกษำอยู่
ต่ำงประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีของทำงบริษัทให้ทรำบทันที เพรำะกำรยื่นขอวีซ่ำจะมีเงื่อนไข และข้อก ำหนดของทำง
สถำนทูตต้องกำรเพิ่มเติม และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถย่ืนขอวีซ่ำในประเทศไทยได้ ข้อก ำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทำง
ท่ีถือพำสปอร์ตต่ำงชำติด้วย*** 

 
2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสีหนา้ตรง จ านวน 2 ใบ (พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหา้ม

สวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)  
 
3. หลกัฐำนกำรเงิน 

3.1  กรณีผู้เดินทำง ออกค่ำใช้จ่ำยเอง ส ำเนำสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป 
ส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ย้อนหลงั 6 เดือน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับ
ยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 7 วนัก่อนวนัยืน่วีซ่า และหากบญัชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เท่านั้น) 

3.2  กรณีผู้เดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ท่ีมีสายเลือด
เดียวกนั หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 
3.2.1.  ตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) 
3.2.2.  ถา่ยส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย 
3.2.3.  เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผูท่ี้ออกให้ และผูท่ี้ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติ

บตัร ทะเบียนบา้น 

**สถำนทูตไม่รับพจิำรณำบญัชีติดลบ บัญชีฝำกประจ ำ, บัญชีกระแสรำยวัน บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนัธบัตร ตรำสำรหนี ้กองทุน และสลำกออมสิน** 



 

 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   
- เจ้ำของกิจกำร หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน (DBD) ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 

เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403) 
- เป็นพนักงำน หนังสือรับรองกำรท ำงำน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมี

อายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค  าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ี
ยืน่) 

- นักเรียนหรือนักศึกษำ ใช้หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 
เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

 

5. เอกสำรส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- สูติบตัร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 
 

6. กรณีเด็กอำยุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะต้องคดัหนังสือ

ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามา
ดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอม
ระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

-  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือ
หนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่ร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายช้ีแจงวา่ท าไมไม่มี passport *** 
- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรท่ี

สถานทูตดว้ย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเด่ียวเท่านั้น) 
7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 
 
 



 

 

หมายเหต ุ  
1. ผูท่ี้สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้กนัไดต้อ้งมีความสัมพนัธ์ท่ีถุกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เช่น คู่สมรส บิดา-มารดา-บุตร พี่

นอ้งร่วมบิดา-มารดา เป็นตน้ 

2. ส าหรับเอกสารท่ีตอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยรั์บยื่นวีซ่าอิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษทัท่ีไดรั้บรองเท่านั้น เช่น 

ส าเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้ริษทัช่วยด าเนินการใหมี้ค่าใชจ่้ายใบละ 500 บาท 

3. เอกสารยืน่วีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ่มเติม 

 

** เอกสำรประกอบกำรยื่นวซ่ีำเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น และทำงบริษัทไม่มนีโยบำยรับแปลเอกสำร 
หำกท่ำนต้องกำรให้ทำงเรำด ำเนินกำรแปลเอกสำรให้ มีค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติมฉบับละ 500 บำท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอร์มรำยละเอยีดเพิม่เติม (ส ำคัญมำก) 
**ข้อมูลนีใ้ช้เพือ่นัดหมำยคิววีซ่ำกบัสถำนทูต ไม่สำมำรถแก้ไขภำยหลงัได้  
กรุณำระบุรำยละเอยีดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  

ค ำถำมเป็นภำษำไทย เพือ่ให้ท่ำนเข้ำใจง่ำย แต่กรุณำตอบค ำถำมเป็นภำษำองักฤษตัวบรรจง เท่ำนั้น *** 
 
 

ช่ือ – นำมสกุล ผู้เดินทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………………………………… 
นำมสกุล [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………………………………………..………………….. 
นำมสกุลตอนเกดิ [ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………………………..…………………… 
ช่ือตัว [ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………………………………………….……………... 
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………………………...… 
สถำนท่ีเกดิ (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………..............................……………… 
สัญชำติปัจจุบัน ...................................สัญชำติโดยก ำเนิด หำกต่ำงจำกปัจจุบัน………………………......…………………… 

ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสำมำรถติดต่อได้ ................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์..................................................................... 
 

โทรศัพท์ (มือถือ)  …………………………….…..…………E-mail……………………………........……………....………. 
ในกรณีเป็นผู้เยำว์ กรุณำกรอก ช่ือตัว นำมสกุล ท่ีอยู่(หำกต่ำงจำกผู้ขอ) และสัญชำติของผู้มีอ ำนำจปกครอง/ดูแลผู้เยำว์  
…………………………………………………………………………………………………………………….….…………
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 

สถำนท่ีท ำงำนหรือสถำนศึกษำ(ภำษำองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

ท่ีอยู่ท่ีท ำงำนหรือสถำนศึกษำ....................................................................................................................................................... 
………………………………….................................................................................................................................................. 
 

.......................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................... 
ต ำแหน่งงำน ................................................................................................................................................................................ 
 

โทรศัพท์ท่ีท ำงำน............................................................โทรสำรท่ีท ำงำน................................................................................... 
 

รำยได้ต่อเดือน.......................................บำท  รำยได้อืน่..........................................จ ำนวน........................................................ 
 

แหล่งท่ีมำ..................................................................................................................................................................................... 
 



 

 

สถำนภำพ โสด  แต่งงำน แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน) หม้ำย  หย่ำ 
 

ช่ือ-นำมสกุล  บิดำ ....................................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นำมสกุล มำรดำ ..................................................................................................................................................................... 
 

ช่ือ-นำมสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................................................. 
วันเกดิ คู่สมรส.............................................................................................................................................................................. 
จังหวัดท่ีเกดิของคู่สมรส...................................................................สัญชำติของคู่สมรส............................................................ 
 
วีซ่ำเชงเก้นท่ีเคยได้รับในระยะเวลำ 5 ปีท่ีผ่ำนมำ 
 ไม่เคย 
 เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันท่ี..........................................ถึงวันท่ี................................................................ 
เคยถูกพมิพ์ลำยนิว้มือเพือ่กำรขอวีซ่ำเชงเก้นก่อนหน้ำนี้ 

ไม่เคย 
เคย (กรุณำระบุวนัท่ี หำกทรำบ)...................................................................................................... 
ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
ควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพ ำนักของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวีซ่ำเอง            มีผู้อืน่ออกให้   
                                                                   โปรดระบุ ช่ือ-นำมสกุล............................................ 
                                                                  ท่ีอยู่………………………………………………………… 
 

******************************************************************************* 
 
หมำยเหตุ : กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นดุลพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ท้ังส้ินท้ังนี้บริษัทเป็นเพียง
ตัวกลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เดินทำงเท่ำนั้น  

 
 

 

 

 

 

  


