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PROMOTION EK 009 
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 

ปารีส ทิตลิส ลูเซิร์น มิลาน ปิซ่า กรงุโรม วาติกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ                 (ไทย) 
17.30 น. คณะเดินทางพร๎อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวก 
20.35 น. ออกเดินทางสูํเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
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วันท่ีสอง   ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-พีระมิดแก้ว-ร้านค้าปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ           
                                                                   (ยูเออี-ฝรั่งเศส) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
03.20 น.เดินทางสูํ เมอืงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองและรับสัมภาระแล๎ว นําทํานเดินทางสูํ

มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสนํห์อันเหลือล๎น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
โลก  ที่นักทํองเที่ยวอยากมาเยือนมากทีสุ่ด ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่
ล้ําสมัยแหํงหนึ่งของโลก ที่ทรงด๎วยอิทธิพลของการเมือง 
การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให๎
กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหํงหนึ่งของโลก นํา
ถํายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเดํน สูง
ตระหงํานคํูนครปารีสด๎วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร๎างข้ึน
ในปีค.ศ.1889  นําทํานถํายรูปประตูชัย ชมทิวทัศน์ของ
ร๎านค๎าบูติคช้ันนําระดับโลกที่ตั้งเรียงรายอยูํบนถนนชองเช
ลิเช ต๎นแบบถนนราชดําเนิน 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทํานถํายรูปด๎านหน๎า พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็น
พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีช่ือเสียงที่สดุ เกําแกํที่สุดและใหญํที่สุดแหํงหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวัง
หลวง แตํปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน ทางศิลปะที่ทรงคุณคําระดับโลกเป็นจํานวนมาก 
อิสระทํานเลือกซื้อสินค๎าแฟช่ันราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เชํน เครื่องสําอาง น้ําหอม 
นาฬิกาหรือกระเป๋า นําทํานล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมํน้ําแซนที่ไหลผําน
ใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตําง ๆ ตลอดสองฝากฝั่งแมํน้ํา เป็น
อีกหนึ่งประสบการณ์ที่นําประทับใจ  

ค่่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Mercure Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน 
 
วันท่ีสาม  La Vallee Village Outlet – เมืองดิฌง                                  (ฝรั่งเศส) 
เช้า         บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม นําทํานเดินทางสูํ La Vallee Village Outlet แหลํงช๎อปปิ้ง

ที่รวมร๎านค๎าแบรนด์เนมดังมากมายกวํา 70 ร๎าน สัมผัสประสบการณ์การช๎อปปิ้ง ที่ครบครันด๎วยสินค๎าช้ันนํา
ตํางๆ มากมาย เชํน CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, 
PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, 
CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ  (อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง) 
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองดิฌง ผํานชมทัศนียภาพอันงดงามที่เต็มไปด๎วยขุนเขาทะเลสาบและดอกไม๎ป่า ที่
สวยสดงดงาม ที่จะทําให๎ทํานตื่นตาตื่นใจตลอดการเดินทางจนทําให๎ทํานหลับตาไมํลง เป็นแหํงเมืองชุมทาง
รถไฟ และศูนย์กลางการคมนาคมที่สาํคัญแหํงหนึ่งของฝรัง่เศส และเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงเรื่องไวน์เป็นอยํางมาก  

ค่่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  ณ Novotel Dijon หรือระดับเดียวกัน 
 
วันท่ีสี่ ดิฌง - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเพล – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน   (ฝรั่งเศส-สวิส)                                                              
เช้า บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม นําทํานเดินทางสูํ เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิสเซอร์แลนด์  เป็นดินแดนที่ได๎รับสมญานามวํา หลังคาแหํงทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะ
นอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยํางเทือกเขาแอลป์แล๎ว ก็ยังมีภูเขาใหญํน๎อยสลับกับป่าไม๎ที่แทรกตัวอยูํตาม
เนินเขาและไหลํเขา สลับแซมด๎วย  ดงดอกไม๎ป่าและทุํงหญ๎าอันเขียวชอุํม 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทํานชมและแวะถํายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือสะพาน
วิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข๎ามแมํน้ํารอยซ์ เป็นสะพานไม๎ที่เกําแกํ  ที่สุดในโลก มีอายุหลายร๎อยปี เป็น
สัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคา
แบบโบราณ เช่ือมตํอไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ํา จั่วแตํละชํองของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเกําแกํอายุกวํา 400 ปี แตํนําเสียดายที่ปัจจุบันสะพาน
ไม๎นี้ถูกไฟไหม๎เสียหายไปมาก ต๎องบูรณะสร๎างข้ึนใหมํเกือบหมด นําทํานชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน 
เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยูํใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโลํห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยูํ 
อนุสาวรีย์รูปสิงโตแหํงนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส๎น ใช๎เวลาแกะสลักอยูํราว 2 ปี ตั้งแตํ ค.ศ. 
1819-1821 โดยสร๎างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแกํทหารสวิสฯ ในด๎านความกล๎าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตใน
ประเทศฝรั่งเศส ระหวํางการตํอสู๎ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญํสมัยพระเจ๎าหลุยส์ที่ 16 

ค่่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  ณ Ibis Styles Luzern City หรือระดับเดียวกัน  
 
วันท่ีห้า แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - มิลาน        (สวิส-อิตาลี) 
เช้า บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม นําทํานเดินทางสูํเมืองแองเกิลเบิร์ก เพื่อนั่งกระเช๎าหมุนแหํง

แรกของโลก สูํ ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหลํงเลํนสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปีสูง
ถึง 10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหํงนี้หิมะจะไมํละลายตลอดทั้งปี * นั่งกระเช๎ายักษ์ที่หมุนได๎
รอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ช่ือวํา REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึ่งเป็นอาคารใหญํมี
ทั้งหมด 4 ช้ัน และบริเวณช้ัน 4 ซึ่งเป็นช้ันบนสุด จะเป็นช้ันที่ทํานสามารถเดินย่ําหิมะออกไปยังลานกว๎างซึ่ง
เป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ทํานสามารถเที่ยวชมสํวนอื่นๆของเยอดเขาได๎ไมํวําจะเป็นถํ้าน้ําแข็ง ร๎านขายของที่
ระลึกและร๎านอาหาร 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําทํานเดินทางสูํ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองสําคัญทาง
ภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยูํบริเวณที่ราบลอมบาร์ดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คําวํา MID-LAN ซึ่ง
หมายถึงอยูํกลางที่ราบ มี ช่ือเสียงในด๎านแฟช่ันและศิลปะนําทํานถํายรูปบริเวณ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ 
(Piazza Del Duomo) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารแห่ง
เมืองมิลาน หรือที่เรียกวํา ดูโอโม่ (DUOMO) ช่ือนี้ไว๎ใช๎
เรียกมหาวิหารประจําเมือง สร๎างข้ึนในปี ค.ศ. 1386 แล๎ว
เสร็จ 400 กวําปีหลังจากนั้น ด๎านนอกเป็นยอดแหลม 135 
ยอด จึงมีช่ือเรียกวํา "มหาวิหารเมํน" มีรูปสลักหินอํอนจาก
ยุคตํางๆ ประดับอยูํกวําสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมี
รูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแมํมาดอนนํา และ
บริเวณนั้นยังเป็นศูนย์กลางแหลํงชุมนุมของผู๎คนมาทุกยุค
สมัย  

ค่่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก   ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับ
เดียวกัน 

 
วันท่ีหก มิลาน - ปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - พราโต้                                 (อิตาลี) 
เช้า บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแหํงศิลปะที่

สําคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยูํทางตะวันตกของ Florence ด๎านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน แม๎วําจะเป็นเมืองเล็กๆ แตํ Pisa ก็เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยวทั่วโลก 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําทํานเข๎าสูํบริเวณ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า 
หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด๎วยกลุํมอาคารสถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ํามนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญํที่สุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม 
(Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหํงเมืองปิซําอันเลื่องช่ือ นํา
ทํานถํายภาพคํูกับ หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) 
สัญลักษณ์แหํงเมืองปิซํา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลาง เริ่มสร๎างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช๎เวลาสร๎างประมาณ 175 ปี 
แตํระหวํางการกํอสร๎างต๎องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร๎างไปได๎ถึง
ช้ัน 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานข้ึนมา และตํอมาก็มีการสร๎าง
หอตํอเติมข้ึนอีกจนแล๎วเสร็จ โดยใช๎เวลาสร๎างทั้งหมดถึง 177 
ปี โดยที่หอเอนปิซําน้ี กาลิเลโอ บิดาแหํงวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
ชาวอิตาเลี่ยนได๎ใช๎เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน๎มถํวงของโลกที่วํา สิ่งของสองช้ิน น้ําหนักไมํเทํากัน ถ๎า
ปลํอยสิ่งของทั้งสองช้ินจากที่สูงพร๎อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร๎อมกัน จากนั้นให๎ทํานอิสระให๎ทํานได๎เลือกซื้อสินค๎า
ที่ระลึกราคาถูก ที่มีร๎านค๎าเรียงรายอยูํมากมาย จากนั้นนําทํานสูํ เมืองพราโต้ เมืองสําคัญอีกเมือง หนึ่งใน
แคว๎นทัสคานีตั้งอยูํบนระดับความสูง 768 เมตรจากระดับน้ําทะเลและเป็นเมืองใหญํเป็นอันดับ 2 ใน แคว๎นทัส
คานี และใหญํเป็นอันดับ 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเร๎นซ์ 

ค่่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  ณ Charme Hotel หรือระดับเดียวกัน 
 
วันท่ีเจ็ด LECCIO THE MALL OUTLET - กรุงโรม                 (อิตาลี) 
เช้า บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม จากนั้นทํานเดินทางสูํ LECCIO THE MALL OUTLET ให๎

ทํานได๎เลือกซื้อสินค๎าแบรนเนมช้ันนําตํางๆอยํางมากมายของอิตาลีในราคายํอมเยา อาทิเชํน ARMANI, 
BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, PRADA, DIOR, GUCCI เป็นต๎น (อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความ
สะดวกในการช้อปป้ิง)ถึงเวลาอันสมควรนําทํานเดินทางสูํ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทํองเที่ยวที่มี
ช่ือเสียงของประเทศอิตาลี  นักทํองเที่ยวจากทุกมุมโลกตํา งเดินทางไปกรุงโรมเพื่อช่ืนชมกับศิลปะ 
สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์แหํงความยิ่งใหญํยาวนานมากกวํา 2,800 ปี ตั้งอยูํบนเนินเขาทั้ง 7 ริมฝั่ง
แมํน้ําไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีต
ได๎เป็นอาณาจักรที่ใหญํที่สุดในโลก 

ค่่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  ณ Warmt Hotel หรือระดับเดียวกัน 
 
วันท่ีแปด  วาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – น่้าพุเทรว่ี - โคลอสเซี่ยม - สนามบิน-ดูไบ     (อิตาลี-ยูเออี) 
เช้า บริการอาหารเ ช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนําทํ านเดินทางสูํ  นครรัฐวาติกัน 

(Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูํใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงล๎อมรอบเมือง
เอาไว๎ได๎ทั้งหมด ยกเว๎นด๎านหน๎าทางเข๎า และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระ
สันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสุด นําทํานชมมหาวิหารที่ใหญํ
ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) 
จากนั้นนําทํานถํายรูปด๎านหน๎าของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม 
(Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ในอดีต
นั้นเป็นสนามประลองการตํอสู๎ที่ยิ่งใหญํของชาวโรมันที่สามารถจุ
ผู๎ชมได๎ถึง 50,000 คน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําชมงานประติมากรรม
ของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ  น่้าพุเทรว่ี 
(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โดํงดัง แล๎วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค๎าแฟช่ัน
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และของที่ระลึกในบริเวณยํานบันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่งเป็นแหลํงแฟช่ันช้ันนําสุดหรูและยังเป็น
แหลํงนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํสนามบิน 

20.40 น. ออกเดินทางสูํ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 096  
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
 

วันท่ีเก้า ดูไบ-กรุงเทพฯ                        (ยูเออี-ไทย) 
05.30 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง  
09.30 น. ออกเดินทางสูํสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจ  
 

 
ร๎านค๎าในยุโรปสํวนใหญจํะปิดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้

ข้ึนอยูํกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตําง ๆ ที่ไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎า 

อัตราค่าบริการ  
  เด็ก (อายุต่่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)  ลดท่านละ 2,000    บาท 
  พักเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000   บาท 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดตา่งๆ ของโปรแกรม 
โดยละเอียดเมื่อท่านท่าการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน 

รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัท 
อัตราน้ีรวม 
 คําต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร๎อมคณะ)  
 คําที่พัก 3-4 ดาว (ห๎องละ 2-3 ทําน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการย๎ายเมืองเข๎าพัก ในกรณีที่ไมํ 

สามารถเข๎าพักที่เมืองนั้นๆได๎ เชํน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค๎า งานประชุม เหตุสุดวิสัยตํางๆ ฯลฯ) 
 คํารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
 คําเข๎าชมสถานที่ และคําธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 คําประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 หัวหน๎าทัวร์ผู๎มีประสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อัตราน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
 คํานํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวําสายการบินกําหนดให๎ 30 กิโลกรัมตํอหนึ่งคน 
 คําใช๎จํายสํวนตัวตํางๆ นอกรายการ อาทิ คําโทรศัพท์ คําซักรีด และคําเครื่องดื่มในห๎องพัก พนักงานยกกระเป๋า 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม

  ทุกกรณี 
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร x 7 วัน = 14 ยูโร) 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร) 

ก่าหนดการเดินทาง ราคา 
สิงหาคม 10-18 ส.ค. 2562 52,900 
กันยายน 12-20 / 26 ก.ย.-4 ต.ค. 2562 52,900 

ตุลาคม 
2-10 / 8-16 / 12-20 / 17-25 / 19-27 / 

 20-28 ต.ค. 2562 
52,900 
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 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท 
เง่ือนไขในการจองทัวร์ 
1. สําหรับการจอง กรุณาช่าระเงินมัดจ่าท่านละ 20,000 บาท พร๎อมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  
2. ชําระยอดสํวนที่เหลือทั้งหมดกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 20 วัน   
3. หากไมํชําระคําใช๎จํายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
4. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซําหรือวันเดินทาง ให๎
ทําน 

ติดตํอเจ๎าหน๎าที่ กํอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ทราบทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
1. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 65 วันข้ึนไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 50 วัน เก็บคําใช๎จํายเบื้องต๎น 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคําใช๎จําย 50% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 20 วัน ขอเก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ จะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

เรียกเก็บคําใช๎จํายตามที่เกิดข้ึนจริง  
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคําใช๎จํายตามที่เกิดข้ึนจริง เชํน คําวีซํา

และคําบริการยื่นวีซํา คํามัดจําต๋ัวเครื่องบินหรือคําต๋ัวเครื่องบิน เป็นต๎น   
หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎าในกรณีที่ผู๎เดินไมํถึง 30 ทําน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 
 เฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย และไมํรับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์ เชํนภัยธรรมชาติ ปัญหา
การเมือง เป็นต๎น 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธ์ิการใช๎บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข๎า
ประเทศ 

ไมํวํากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมํคืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  
 จะถือวําทํานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตํางๆ ของบริษัทฯที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด 
5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต๎องเป็นผู๎โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน 

กําหนด  เชํน ต๎องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได๎ ไมํมีปัญหาด๎านสุขภาพ สามารถชํวยเหลือผู๎อื่นได๎อยํางรวดเร็วใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการให๎ที่นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอิน
เทํานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสํวนใหญํไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห๎องพัก 3 ทําน 
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งข้ึนอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรม 

7. กรณีผู๎เดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารํวมกับคณะในตํางประเทศ (Join Land) ผู๎เดินทาง
ต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางมาพบคณะด๎วยตัวเอง 

 
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันท่าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 
สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีอีกครั้งเพ่ือความถูกต้องในการเตรียมตัวเพ่ือยื่นวีซ่า) 



 

HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

1. แบบคําร๎องขอวีซําเชงเก๎นพร๎อมกรอกข๎อมูลครบถ๎วน ถูกต๎อง ด๎วยภาษาอังกฤษ และลงลายเซ็นต์ของผู๎สมัคร  
2. รุปถํายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังขาว จํานวน 2 รูป  
3. หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออยํางน๎อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง 

พร๎อมสําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 2 ชุด  
4. สําเนาบัตรประชาชน  
5. สําเนาทะเบียนบ๎าน  
6. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / ใบยืนยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / 

ประกันภัยการเดินทาง  
7. ใบรับรองการทํางานหรือหลักฐานการจ๎างงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดย

ต๎นสังกัดที่ทํานทํางานอยูํ โดยมีอายุไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร  
8. กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ใช๎หนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบับภาษาอังกฤษเท่าน้ัน โดยมี

อายุไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก  
9. สําหรับทํานที่เกษียณอายุหรือไมํได๎ประกอบธุรกิจใดๆ ไมํจําเป็นต๎องเตรียมเอกสารในข๎อนี้ หลักฐานทางการเงิน 

(สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เทํานั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไมํน๎อยกวํา 6 หลัก) หนังสือ
รับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไมํเกิน 15 วันนับจากวันที่มายื่นคํา
ร๎องขอวีซํา และ บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย๎อนหลัง 6 
เดือน โดยรายการอัพเดตลําสุดไมํเกิน 7 วัน นับจากกํอนวันที่มาย่ืนคําร๎องขอวีซํา  

กรณีผู๎สมัครขอวีซํามีผู๎รับรองสถานะทางการเงินให๎ (SPONSOR) 
 หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไมํเกิน 15 วันนับจากวันที่

มายื่นคําร๎องขอวีซําของผู๎ที่รับรองให๎และระบุช่ือของผู๎ที่รับการรับรอง 
 บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย๎อนหลัง 6 เดือน โดยรายการ

อัพเดตลําสุดไมํเกิน 7 วัน นับจากวันที่มาย่ืนคําร๎องขอวีซํา  
 หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหวํางผู๎สมัครและผู๎ที่ออกคําใช๎จํายให๎ เชํน สําเนาทะเบียนบ๎าน หรือ สําเนาสูติบัตร 

หรือ สําเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  

กรณีเด็กที่ไมํได๎เดินทางกับพํอและแมํ 

1. หนังสือยินยอมให๎เด็กเดินทางไปตํางประเทศ ต๎องระบุวําเด็กเดินทางไปกับใครด๎วย (ใช๎ตัวจริง) 
2. หนังสือแสดงอํานาจปกครองบุตรแตํเพียงผู๎เดียว (ใช๎สําเนา) 
3. ต๎องนําเอกสารเอกสารในข๎อ 1 และ 2 ไปให๎ทางกรมการกงสุลประทับตราครุฑ ที่ฝั่งซ๎ายบน ถึงจะใช๎ยื่นวีซําอิตาลี

ได๎หากไมํมีตราประทับศูนย์ที่รับยื่นวีซํา จะไมํรับยื่นและยืนยันย่ืนไมํได๎ 
หมายเหต ุ  

1. ผู๎ที่สามารถรับรองคําใช๎จํายให๎ได๎ต๎องเป็น บิดา มารดา กันทางสายเลือดเทํานั้น ผู๎ที่เป็นญาติ ลุง ป้า น๎า อา จะไมํ
สามารถรับรองคําใช๎จํายให๎กันได๎  

2. สําหรับเอกสารที่ต๎องแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนย์รับยื่นวีซําอิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทที่ได๎รับรอง
เทํานั้น เชํน สําเนาทะเบียนบ๎าน เป็นต๎น หากต๎องการให๎บริษัทชํวยดําเนินการให๎มีคําใช๎จํายใบละ 500 บาท 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 
หากท่านต้องการให้ทางเราดา่เนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จา่ยเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 
 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
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**ขอ้มูลน้ีใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได้ 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

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

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

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

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

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

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

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

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

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

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

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

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

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

โทรศพัทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้น่.....................................จ านวน................................. 
 

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

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

จงัหวดัท่ีเกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 
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วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..........................................ถึงวนัท่ี................................................................ 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้น่ออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 

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

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมม่ีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บรษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 
 

 
 

 
 

  


