
  

 

 
 

 
 

ฝรัง่เศส มองบลงัค ์อิตาลี 9 วนั 
ปารีส – ช้อปป้ิง La Vallee Village Outlet – ดิฌง  

อานซี – เมอแฌฟ – ชาโมนิกส ์– ทริูน – เจนัว – มิลาน  
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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.00 น.    พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิ เอมเิรตส ์ (EK) พบเจา้หน้าทีใ่หก้าร

ตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก 
20.35 น.      ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK373 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
วนัท่ีสอง ดไูบ – ปารีส – จตัุรสัคองคอรด์ – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น ้าแซน - ถนนชอ็งเซลิเซ่ 
00.50 น.         แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
03.20 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
08.00 น.   เดนิทางถงึ ปารีส ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  ก่อนจะออกเดนิทา งไปยงัตวัเมอืงปารสี เมอืงแห่งแสงสแีละ

ความศวิไิลซ์ เพื่อชมเมอืงสําคญัและศนูยก์ลางยุโรปตัง้แต่สมยั
ศตวรรษที ่17 จนถงึปัจจุบนั แน่นอนวา่มาถงึปารสีแลว้กต็อ้ง
ไม่พลาดทีจ่ะไปแวะถ่ายรูปกบั นึ่งในแลนดม์ารก์ของปารสี  
ประตูชยัอารค์เดอทรียงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์
สถานแห่งชยัชนะขนาดใหญ่แห่งนี้ตัง้อยู่ใจกลาง จตัุรสัชารล์ 
เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเริม่ตน้ของถนน 12 
สายสําคญัของปารี ส จากนัน้นําท่านชมและถ่ายรูปกบั
สญัลกัษณ์คู่บา้นคู่เมอืง หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง  
324 เมตรหรอืสูงเท่ากบัตกึ 81 ชัน้แห่งนี้เคยไดช้ือ่วา่เป็น
สิง่ก่อสรา้งทีสู่งทีสุ่ดในโลกมาแลว้ในชว่งปี 1889 และเป็น
แลนดม์ารก์คู่บา้นคู่เมอืงปารสีมาตลอด 130 กวา่ปี อกีหนึ่ง
เอกลกัษณ์คอืหอไอเฟลนัน้สรา้งขึน้ดว้ยเหลก็หลา้เกอืบทัง้หมด 
ดา้นบนยงัเป็นจุดชมววิชัน้เยีย่ม พรอ้มดว้ยรา้นอาหารสุดแสน
โรแมนตกิอกีดว้ย ผา่นชม จตัุรสัเดอลา คองคอรด์ (Place de la Concorde) อกีหนึ่งจตัุรสัใหญ่ใจกลาง
เมอืงทีส่ําคญัไม่แพก้นั ในอดตีนัน้บรเิวณนี้เคยเป็นลานประหาร แมก้ระทัง่บุคคลสําคญัอย่างกษตัรยิห์ลุยส์
ที ่16 และพระนางมารอีองตวัเน็ต กถ็ูกประหารทีน่ี่ แต่ปัจจุบนัจตัุรสัแห่งนี้มกัคบัคัง่ไปดว้ยนกัท่องเทีย่ว 
และเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอกีแห่งหนึ่งในเมอืง จตัุรสันี้กนิพืน้ทีก่วา้งถงึ 76,000 ตารางเมตร ถอืเป็นจตัุรสั
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในฝรัง่เศส กลางจตัุรสันัน้โดดเด่นเสาโอเบลสิกข์นาดใหญ่ทีไ่ดร้บัมอบมาจากอยีปิตใ์นชว่ง
ศตวรรษที ่19 และ 2 น้ําพุทีอ่อกแบบมาอย่างงดงาม  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําทุกท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน แม่น้ําสายหลกัทีไ่หลผา่นปารสี นัง่เรอืชมความสวยงามของปารสี โดยเรอื
จะนําเราชมอาคารสวยสถาปัตยกรรมยุโรป มองเหน็อาคารรฐัสภา ลอดใตส้ะพานใหญ่ ไดช้มหอไอเฟลใน
อกีมุม สมัผสัวถิชีวีติของชาวปารสีไดช้ดัเจนตลอดรมิแม่น้ํา 



  

 

 
 

**อิสระช้อปป้ิง** ณ ถนนสายดงั ถนนชองเซลิเซ (Champs-Elysees) ถนนทีน่กัชอ้ปป้ิงทุกคนตอ้งรูจ้กั
ด ีเพราะตลอดความยาว 1.9 กโิลเมตรจะเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้มากมาย เตม็ไปดว้ยแบรนดช์ ัน้นําใหไ้ด้
เลอืกชอ้ปกนัอย่างเตม็ที ่เพราะหนึ่งในจุดเด่นของปารสีกต็อ้งบอกวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชัน้นํานี่เอง ปารสีม ี 

 เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Paris Versailles Bougival หรือระดบัเดียวกนั 
 
 
วนัท่ีสาม ปารีส – พิพิธภณัฑล์ูฟวร ์– Benlux Duty Free – Galeries Lafayette 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเทีย่วชมในตวัเมอืงปารสี แวะไปเยีย่มชมมหาวหิารสําคญัของ
กรุง  ปารสี มหาวิหารนอรธ์เทอดาม (Notre Dame Cathedral) 
เป็นวหิารในศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิที่
สวยงามและอลงัการ มหาวหิารแห่งนี้สรา้งขึน้ครัง้แรกตัง้แต่  1163 
ก่อนจะเสรจ็สิน้ในปี 1345 ภายนอกโดดเด่นดว้ยหอคอยคู่ สูง 69 
เมตร ส่วนภายในกส็วยไม่แพก้นัดว้ยกระจกสทีีท่ําออกมาไดอ้ย่างประณตีงดงาม  ก่อนไป ถ่ายรูปกบั
ดา้นหน้า พิพิธภณัฑล์ูฟวร ์(Louvre Museum) พพิธิภณัฑศ์ลิปะทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในฝรัง่เศส โดดเด่น
ดว้ยโดมกระจกทีเ่ป็นทัง้ทางเขา้และไฮไลท์ ของพพิธิภณัฑ ์ภายในนัน้มผีลงานศลิปะรวบรวมเอาไว้
มากกวา่ 380,000 ชิน้ นําทุกท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ Duty Free ทีร่า้น เบนลกัซ ์ (Benlux) รา้นคา้ทีม่ากมาย
ดว้ยสนิคา้ชัน้นําจากแบรนดด์งั ในราคาปลอดภาษ ีไม่วา่จะเป็นน้ําหอม เครื่องสําอาง นาฬกิา 
เครื่องประดบั และอื่นๆ อกีมากมาย ไม่วา่จะเป็น Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอกีหลายแบ
รนดใ์หเ้ลอืกซื้อ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
อิสระช้อปป้ิงท่ี ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ทัง้ 9 ชัน้นัน้แน่นขนดั
ไปดว้ยสนิคา้แบรนดต์่างๆ แถมยงัสามารถทํา Tax Refund ไดท้ีห่า้งนี้ไดเ้ลยดว้ย สะดวกมาก 

เยน็  อิสระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Paris Versailles Bougival หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  ปารีส – La Vallee Village Outlet – ดิฌง  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางไปยงัเมอืง เซอรริ์ส (Serris) เพื่อไปชอ้ปป้ิงกนัให้
เตม็ทีท่ี ่La Vallee Village Outlet เอาทเ์ลทกลางแจง้ทีอ่ดัแน่นไป
ดว้ยสนิคา้และแบรนดค์ุณภาพจากทัว่โลกกวา่ 110 แบรนด ์
CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, 
FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, 
VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, 
SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ แถมเป็นเอาทเ์ลททีอ่ยู่



  

 

 
 

ห่างจากปารสีเพยีงแค่ 30 นาท ีและราคาโปรโมชัน่ทีร่บัรองวา่
ถูกใจขาชอ้ปทัง้หลายแน่นอน **อิสระอาหารกลางวนั เพื่อความ
สะดวกในการช้อปป้ิง**  

 แลว้นําท่านเดนิทางสู่เมอืง ดิฌง (Dijon) เมอืงทางตะวนัออกของ
ฝรัง่เศส เป็นหนึ่งในหวัเมอืงหลกัของภูมภิาคนี้ เมอืงดฌิงนัน้
สามารถสบืยอ้นประวตัไิปไดถ้งึยุคนีโอลธิคิ ก่อนทีช่าวโรมนัจะเขา้
มาตัง้ถิน่ฐาน และเมอืงดฌิงกค็่อยๆ ขยบัขยายเรื่อยมาจนถงึชว่งศตวรรษที ่15 ทีเ่มอืงดฌิงรุ่งเรอืงถงึทีสุ่ด 
เป็นหนึ่งในเมอืงศนูยก์ลางของยุโรป ทัง้ทางดา้นศลิปะ การศกึษา และวทิยาศาสตร ์มาจนถงึปัจจุบนั 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Holiday Inn Express Dijon หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีห้า  ดิฌง – อานซี – เมอแฌฟ – ชาโมนิกส ์ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่เมอืง อานซี (Annecy) เมอืงเลก็ๆ รมิ

ทะเลสาบ ทีแ่ฝงเสน่หเ์อาไวม้ากมาย การนัตคีวามงามดว้ย
สมญานามวา่ “เวนิสแห่งเทอืกเขาแอลป์ ” เพราะเมอืงเก่าแก่
แห่งนี้จะมคีลองเลก็คลองน้อยแทรกอยู่ทัว่ๆ เมอืง ดูไปแลว้
คลา้ยเมอืงเวนิสแห่งอติาลไีม่น้อย เมอืงอานซยีงัมากดว้ยเสน่ห์
ในแบบฝรัง่เศสทีย่ิง่สรา้งความน่าสนใจใหก้บัเมอืงรมิทะเลสาบ
แห่งนี้ และนอกจากทศันียภาพของววิสวยๆ โดยรอบแลว้ ยงัมอีาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ทีอ่นุรกัษ์เอาไว้
ตัง้แต่ยุคกลางทีเ่หน็ไดท้ัว่เมอืงเป็นอกีหนึ่งจุดเด่นของเมอืงทีด่งึดูดนกัท่องเทีย่วจากทัว่โลกไดอ้ย่างด ี 

กลางวนั รบัประทานอาการกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อสู่เมอืง เมอแฌฟ (Megeve) เมอืงทางฝรัง่ตะวนัออกเฉียงใตข้องฝรัง่เศสทีโ่ด่ง
ดงัและเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนการเป็นเมอืงแห่งสกรีสีอรท์ใกล ้ภูเขามองบลงัค ์ (Mont Blanc) ภูเขาทีส่วยดู
ยิง่ใหญ่ และเป็นภูเขาทีสู่งทีสุ่ดในยุโรปตะวนัตกอกีดว้ย เมอืงเมอแฌฟเป็นหมู่บา้นโบราณเลก็ๆ ก่อนจะได้
ถูกพฒันาเป็นเมอืงในปี 1920 ดว้ยความตัง้ใจใหเ้ป็นเมอืงรสีอรท์และท่องเทีย่วในเขตเทอืกเขาแอลป์ของ
ฝรัง่เศสและกป็ระสบความสําเรจ็อย่างมาก กลายเป็นเมอืงขึน้ชือ่ในดา้นการเป็นแหล่งเล่นกฬีาฤดูหนาวชัน้
เยีย่ม แต่ในฤดูรอ้นกส็ามารถมาพกัผอ่นกบัววิสวยๆ ทํากจิกรรมเดนิป่า ตกปลา และเล่นกอลฟ์ ไดเ้ชน่กนั  
นําท่านเทีย่วชมเมอืงเมอแฌฟ เพราะนอกจากจะเป็นเมอืงแห่งรสีอรท์ทีม่ากดว้ยบรรยากาศชลิล์ๆ  อากาศ
บรสิุทธิ ์ พรอ้มดว้ยววิสวยๆ ของภูเขามองบลงัคแ์ลว้ เมอืงเมอแฌฟยงัมเีสน่หข์องความเป็นเมอืงเก่า
หลงเหลอือยู่ เหน็ไดจ้ากโบสถโ์กธคิโบราณจากศตวรรษที ่12 บา้นหนิเก่าแก่ และศาลาวา่การเมอืงเป็นตน้ 
นําท่านเดนิทางสู่เมอืง ชาโมนิกส ์ (Chamonix) ทีต่ ัง้อยู่ทางทศิ
เหนือของภูเขามองบลั งคน์ี้ เป็นหนึ่งในสกรีสีอรท์ทีไ่ดช้ือ่วา่
เก่าแก่ทีสุ่ดใน เคยใชเ้ป็นสถานทีจ่ดัการแขง่ขนัโอลมิปิกฤดูหนาว
ในปี 1924 ดว้ย ชาโมนิกซ์มลีานสกไีดม้าตรฐานและแวดลอ้ม
ดว้ยทวิทศัน์ของภูเขาสูงรายลอ้มโดยเฉพาะภูเขามองบลงัคท์ีไ่ด้



  

 

 
 

ชือ่วา่สูงทีสุ่ดในยุโรปตะวนัตก นอกจากนี้อาคารบา้นเรอืนในสไตลฝ์รัง่เศสยงัสวยงามและเป็นทศันียภาพที่
ยอดเยีย่มของรสีอรท์แห่งนี้ดว้ย บรเิวณโดยรอบจะมแีหล่งสกมีากมายใหเ้ลอืกเล่นตามความชอบและความ
ถนดั ชาโมนิกซ์มลีานสกหีลายลกัษณะใหน้กัท่องเทีย่วเลอืกตามความชาํนาญ ทัง้มอืใหม่ และมอือาชพีที่
ตอ้งการความทา้ทาย ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงทีม่ภูีเขามองบลงัคท์ีต่ ัง้ตระหง่านเป็นฉากหลงัแสนงดงาม 
ชมรา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ หรอืจะนัง่ชลิลท์ีค่าเฟ่บรรยากาศดีๆ  กท็ําไดต้ามอธัยาศยั 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Mercure Chamonix Les Bossons หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีหก  ชาโมนิกส ์- ยอดเขา Auiguille du Midi – ทูริน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านขึน้ เคเบิล้คาร์ เพื่อไต่ระดบั ขึน้ไปยงั สถานี  
Auiguille du Midi ของภูเขามองบลงัคท์ี่ มรีะดบัความ สูง
ทีสุ่ดคอื 3,842 เมตร เคเบิล้คารน์ี้จดัไดว้า่เป็น เคเบิล้คารท์ี่
สูงทีสุ่ดในโลก ทีส่ถานีนี้กเ็ป็นอกีหนึ่ง จุดชมทวิทศัน์สุด
อลงัการ เพราะสามาราถชม ยอดเขามองบลงัค ์ยอดเขาที่
ครองตําแหน่งยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในทวปียุโรป ดว้ยความสูง
ถงึ 4,807 เมตร และสูงเป็นอนัดบัที ่11 ของโลก นอกจากนี้ยงัสามารถเหน็แนวเทอืกเขาใหญ่เรยีงเป็นทวิ
แถว ทําใหย้อดเขานี้เป็นจุดหมายยอดฮติของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก และไฮไลทอ์กีอย่างบนสถานีนี้กค็อื The 
Step in the Viod หอ้งพืน้กระจกทีย่ื่นออกมานอกตวัอาคาร หากขึน้ไปยนืตรงนัน้จะมองเหน็พืน้เบือ้งล่าง
ทีอ่ยู่ตํ่าลงไปกวา่ 3,000 เมตรไดอ้ย่างชดัเจน แถมดว้ยววิสวยๆ เกอืบ 270 องศาทีไ่ม่มอีะไรมาบดบงั แม้
จะน่าตื่นเตน้และหวาดเสยีวแต่กค็ุม้กบัววิสวยๆ และรูปเก๋ๆ ทีจ่ะไดเ้ป็นทีร่ะลกึกลบับา้นไป  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําท่านสู่เมอืง ทูริน (Turin) อกีหนึ่งหวัเมอืงใหญ่ทางภาคเหนือของอติาล ีเป็นเมอืงทีม่ี
ความสําคญัอย่างมากในดา้นเศรษฐกจิ และวฒันธรรม และเคยเป็นถงึเมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศ
อติาล ีเมอืงทูรนินัน้มากมายไปดว้ยประวตัศิาสตรเ์ก่าแก่ กรุ่นดว้ยกลิน่อายของวฒันธรรมทีล่น้เหลอื และ
ยงัเป็นเมอืงทีจ่ะสามารถพบเหน็สถาปัตยกรรมจากหลายยุค หลายสไตลไ์ดเ้กอืบทัว่ทุกมุมเมอืง  นําท่าน
เทีย่วชมเมอืงทูรนิที ่จตัุรสัซานคารโ์ล (Piazza San Carlo) หนึ่งในจตัุรสัหลกักลางเมอืงของทูรนิ สรา้ง
ขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่16 โดยออกแบบใหจ้ตัุรสัและบรเิวณโดยรอบใหเ้ป็นสไตลบ์าโรค จตัุรสันี้ เป็นจุด
รวมพลและชมุนุมของชาวเมอืงมาตัง้แต่โบราณ ปัจจุบนัก็
ยงัคงความสําคญัดว้ยการเป็นสถานทีจ่ดังานสําคญัๆ ไม่วา่
จะเป็นงานเทศกาล คอนเสริต์ พาเหรด และอกีมากมาย 
จุดเด่นของจตัุรสัแห่งนี้อยู่ที ่ อนุสาวรียเ์อม็มานูเอล ฟิลลิ
เบิรท์ (Emmanuel Philibert) รูปสลกับรอนซ์ของดยุคแห่ง
ซาวอยในท่าทางขีม่า้ออกศกึ ทีต่ ัง้อยู่ใจกลางจตัุรสั  บรเิวณ
โดยรอบจตัุรสันัน้เป็นอาคารปิดลอ้ม 4 ดา้นทีม่ากมายไป
ดว้ยรา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นคา้ทัง้แบรนดเ์นม และแบรนดพ์ืน้เมอืงกม็ใีหเ้ลอืกชม  



  

 

 
 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Novotel Turin หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีเจด็ ทูริน – เจนัว – เซอรร์าวิลล ์สคริเวีย - แมคอารเ์ธอร ์เกลน เอาทเ์ลต็  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่เมอืง เจนัว (Genoa) เมอืงหลวงของจงัหวดัลกิูเรยี 

(Liguria) ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของอติาล ีและยงัเป็นเมอืง
ทีม่ขีนาดใหญ่อนัดบั 6 ของอติาลอีกีดว้ย และดว้ยตําแหน่งทีต่ ัง้ที่
อยู่ตดิทะเล ทําใหเ้มอืงเจนวัเป็นเมอืงท่าทีส่ําคญัมากในแถบทะเล
เมดเิตอรเ์รเนียนมาตัง้แต่โบราณจนถงึปัจจุบนั นําท่านเทีย่วชม
เมอืงเจนวั จตัุรสัเฟอรร์าริ (Piazza De Ferrari) จตัุรสัหลกัของ
เมอืงเจนวั ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเป็นเหมอืนตวัแบ่งระหวา่งย่านเมอืงเก่าทีม่ากมายไปดว้ยประวตัศิาสตร์
หลายรอ้ยปี กบัย่านเมอืงใหม่ทีแ่สนทนัสมยัไม่แพเ้มอืงใหญ่อื่นๆ จตัุรสัเฟอรร์ารีน่ัน้โดดเด่นดว้ยแลนด์
มารก์หลกัก็คอื น้ําพุขนาดใหญ่ใจกลางจตัุรสั ทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่  และพระราชวงั มากมายที่
ลว้นลํ้าค่าทัง้ดา้นความงามและประวตัศิาสตร ์ ไม่ไกลจากจตัุรสัเฟอรร์ารกิจ็ะพบอกีหนึ่งแลนดม์ารก์ของ
เมอืงคอื มหาวิหารเจนัว (Genoa Cathedral) หรอืชือ่เตม็ๆ กค็อื มหาวหิารแห่งเซนตล์อวเ์รน ซ์ 
(Cathedral of Saint Lawrence) มหาวหิารในศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลคิทแห่งนี้ไดส้รา้งขึน้ตัง้แต่
ชว่งศตวรรษที ่ 12-14 ดว้ยสไตลก์ารตกแต่งทีผ่สมผสานแต่ลงตวัและเขา้กนัอย่างน่าทึง่ของสไตลโ์ร
มาเนสกแ์ละโกธคิ ดา้นนอกดูยิง่ใหญ่และเรยีบหรู ส่วนดา้นในนัน้ประณตีและงด งามดว้ยงานศลิปะแสน
วจิติรทีต่กแต่งอยู่ทัว่วหิารดงึดูดนกัท่องเทีย่วใหม้าเยีย่มชมกนัมากมาย  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่เมอืง เซอรร์าวิลล ์สคริเวีย (Serravalle Scrivia) เพื่อใหท้่านได ้**อิสระช้อปป้ิงอย่าง
เตม็ท่ี** ที ่แมคอาเธอรเ์กลน็ เอาทเ์ลต็ เซอรร์าวิลล ์ (McArthurGlen Outlet Serravalle) อกีหนึ่ง
แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีไ่ม่ควรพลาด ภายในมรีา้นคา้พรอ้มใหบ้รกิารและเลอืกซื้อมากถงึ 240 
รา้นคา้แบรนดด์งัจากทัว่โลก ไม่วา่จะเป็น Armani, Bally, Boggi Milano, Burberry, Camper, Diesel, 
Fendi, Gucci, Puma และอกีมากมาย พรอ้มดว้ยขอ้เสนอชัน้ดดีว้ยการลดราคาสูงสุด 70% ใหไ้ดช้อ้ปป้ิง
กนัไดอ้ย่างจุใจ  

เยน็  อิสระอาหารค า่ ตามอทัธยาศยั เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
มุ่งหน้าสู่ มิลาน (Milan) เทีย่วชมหนึ่งในเมอืงหลกัของประเทศอติาล ีเป็นศนูยก์ลางทัง้ทางดา้นการคา้ 
ศลิปะ เศรษฐกจิ และการศกึษา และไดช้ือ่วา่เป็น เมอืงหลวงแห่งแฟชัน่และการออกแบบ  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Bedbank NH Milan หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีแปด มิลาน – มหาวิหารมิลาน พิอาซซ่า เดล ดโูอโม่ – Galleria Vittorio Emanuele – สนามบิน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                                        

เทีย่วชมแลนดม์ารก์ของเมอืงมลิาน ณ จตัุรสักลางเมือง 
(Piazza del Duomo) ทีจ่ตัุรสัแห่งนี้โดดเด่นนัน้นอกจากจะ
เป็นศนูยก์ลางเมอืงแลว้ กด็ว้ยเพราะเป็นสถานทีต่ ัง้ของ 



  

 

 
 

มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) มหาวหิารประจําเมอืงขนาดใหญ่แห่งนี้คอืโบสถท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
ประเทศอติาล ีเด่นดว้ยศลิปะแบบโกธคิทีต่กแต่งดา้นนอกดว้ยยอดแหลมจํานวนมากถงึ 135 ยอด พรอ้ม
ดว้ยรูปแกะสลกัจากหนิอ่อนจํานวนมากทีป่ระดบัอยู่โดยรอบ ทีบ่รเิวณจตัุรสัแห่งนี้ยงัมสีญัลกัษณ์เด่นอยู่ 
นัน่กค็อื อนุสาวรียพ์ระเจ้าเอม็มานูเอลท่ี 2 (Monument to Vittorio Emanuele II) อนุสาวรยีแ์ห่งนี้ได้
ถูกสรา้งขึน้ในปี 1896 เพื่อเป็นเกยีรตแิด่พระเจา้วคิเตอร ์เอม็มานูเอลที ่2 ผูท้ีไ่ดข้ ึน้เป็นกษตัรยิอ์งคแ์รก
ของอติาลใีนปี 1861 เป็นรูปปัน้ทรงมา้ในอริยิาบถกําลงัออกรบอยู่บนแท่นหนิอ่อน ถ่ายรูปดา้นหน้า 
ปราสาทซฟอรซ์า (Sforza Castle) จุดหมายทีไ่ม่ควรพลาดเมื่อมาเยอืนมลิาน ดว้ยขนาดทีใ่หญ่โตทําให้
เป็นหนึ่งในป้อมปราการทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรปชว่งศตวรรษที ่16-17 ปัจจุบนัภายในเป็นพพิธิภณัฑแ์ละ
แกลลอรีศ่ลิปะสวยๆ แลว้แวะถ่ายรูปกบั โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) โรงละครคู่เมอืงมลิาน
มานานกวา่ 230 ปี แห่งนี้เป็นอาคารสขีาวทีดู่ภายนอกแมจ้ะไม่สะดุดตาเท่าไรนกั แต่ภายในนัน้อลงัการ
ดว้ยโรงละครขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างหรูหรา เป็นสถานทีแ่สดงโชวช์ือ่ดงัมากมาย ทีด่า้นหน้าโรงละคร
สกาล่าบรเิวณจตัุรสั พิอาซซ่า เดลล่า สกาล่า นี้เองทีเ่ราจะไดเ้หน็รูปปัน้ อนุสรณ์แห่งลีโอนารโ์ด 
ดาวินซี (Statue of Leonardo Da Vinci) โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ลโีอนารโ์ด ดาวนิซ ีนกั
ประดษิฐแ์ละนกัวทิยาศาตรค์นสําคญัของโลก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 อิสระช้อปป้ิงท่ี Galleria Vittorio Emanuele II ทีต่ ัง้อยู่ทางฝัง่ขวาของมหาวหิารมลิาน เป็น

หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในอติาล ีโดยสรา้งขึน้ในปี 1877 มากมายดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร มากมายใน
อาคารขนาด 4 ชัน้สองขา้งทางเดนิกวา้ง ทีโ่ดดเด่นมากกค็อืหลงัคาทรงโดมเป็นกระจกใส ทําใหส้ามารถช้
อปป้ิงไดใ้นทุกสภาพอากาศนําท่านสู่เมอืง โคโม่ (Como) เมอืงทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยทศันียภาพอนังดงาม ทัง้
เทอืกเขาแอลป์สูง และทะเลสาบโคโม่ ทําใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดฮติ ยงัไม่นบัผลงานศลิปะชัน้เลศิ
มากมายทัว่เมอืง โบสถเ์ก่าแก่ โรงละคร และพพิธิภณัฑอ์กีมากมายใหไ้ดเ้ทีย่วชมกนัอย่างจุใจ นําท่าน
เทีย่วชมเมอืง โคโม่ ชมววิสวยๆ รมิทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัที ่ 3 ของอติาล ีดว้ย
พืน้ทีก่วา้งถงึ 146 ตารางกโิลเมตร และดว้ยความลกึสูงสุดถงึ 400 เมตร ทําใหเ้ป็นหนึ่งเป็นทะเลสาบทีล่กึ
ทีสุ่ดของทวปียุโรปเลยทเีดยีว  

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบินมิลาน เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ  
21.20 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 92 แวะเปลีย่นเครื่อง (บรกิารอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
วนัท่ีเก้า ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
06.35 น.  ถงึสนามบนิ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง 
09.30 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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



  

 

 
 

 
อตัราค่าบริการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เดก็ (อายุไม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารนําเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวซ่ีากลุ่มเชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คนืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊เท่านัน้) 

✗ ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกวา่สายการบนิกําหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั 

วนัเดินทาง ราคา 

พฤษภาคม 

7 – 15 พ.ค. 62 
14 – 22 พ.ค. 62 
21 – 29 พ.ค. 62 

28 พ.ค. – 5 ม.ิย. 62 45,900.- 
กนัยายน 

14-22 ก.ย. 62 
28 ก.ย.-6 ต.ค. 62 

ตุลาคม 
5-13 ต.ค. 62 
12-20 ต.ค. 62 

กรกฎาคม 23-31 ก.ค. 62 
49,900.- 

สิงหาคม 6-14 ส.ค. 62 



  

 

 
 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วนั  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ข ัน้ตํ่า 100 บาท / วนั / คน  
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. สําหรบัการจอง กรุณาชาํระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซ่ีา (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 
พรอ้มสําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ชาํระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั 
3. หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกําหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจําทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจําทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณทีีสู่ ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่วา่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
4. เมื่อท่านไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณทีีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือควา มรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่วา่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณ ี



  

 

 
 

4. เมื่อท่านไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย หากมี
พาสปอรต์เล่มเก่า ไม่วา่จะเคยมวีซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่กต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิี
ซ่า 
2. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายุ
ไม่เกนิ 6 เดอืน ไม่สวมใส่เครื่องประดบัและแวน่สายตา) 
3. เอกสาระสําคญัส่วนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 สําเนาบตัรประชาชน หรอื สําเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 สําเนาใบเปลีย่นชือ่หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทัทีท่่านทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั  วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกบับรษิทันี้ และชว่งเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผูอ่ื้นเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์ร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ ) ยอดเงนิตอ้งมี
จํานวนไม่ตํ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็วา่ม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ
สามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมื่อกลบัสู่ภูมลิําเนา พรอ้มกบัหนงัสอืรบัทางการเงนิทีอ่อกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) **สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณทีีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมาทํางาน
ของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู่ (เป็นภาษาองักฤษ) 



  

 

 
 

- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชือ่มโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับุตร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นคํารอ้งใหม่กต็อ้ง
ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่ว มมอืในการ
เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เชน่กนั 
11. กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑูตเรื่องวซ่ีาของท่านเนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยื่นวซ่ีานัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระยอดมดัจําพรอ้มค่าวซ่ีาก่อนเท่านัน้ถงึสามารถดําเนินข ัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัทําการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมอื ณ ศนูยย์ื่นวซ่ีา ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ  

ชือ่-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์).................................................................................................................  

ชือ่-นามสกุล (เดมิ) ......................................................................................................... ..............................  

ทีอ่ยู่............................................................................................................................. ...................................  

เบอรโ์ทรศพัท.์........................................... ......... เบอรม์อืถอื........................................................................  

E-Mail............................................................................................................................. ..............................  

สถานะ  สมรส      โสด     หย่ารา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ......................................................................  

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี...................................................................................  

สถานทีท่ํางาน......................................................................................................... .....................................  

ทีอ่ยู่สถานทีท่ํางาน............................................................................................................................. ..........  

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ํางาน.......................................... .......  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม่ ..........................................................................................  

ชือ่ผูอ้อกค่าใชจ้่าย ....................................................................................... ....... ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue)................................. วนัหมดอายุ...............................  
  ไม่เคย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue)................................. วนัหมดอายุ...............................  
  ไม่เคย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรุณาถ่ายรูปหน้าวซ่ีาเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 
 


