
 

 
 

France Mont Blanc Italy 9 D 6 N 
ปารีส – ช้อปป้ิง La Vallee Village Outlet – ดิฌง  

อานซี – เมอแฌฟ – ชาโมนิกส ์– ทูริน – เจนัว – มิลาน  
 

พิเศษ นัง่กระเช้าสู่ยอดเขา Auiguille du Midi 
 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.00 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) พบเจา้หน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
20.35 น.      ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK373 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
 
 
 

ทวัรฝ์รัง่เศส : รหสั FRA52 



วนัท่ีสอง ดไูบ – ปารีส – จตัรุสัคองคอรด์ – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น ้าแซน - ถนนชอ็งเซลิเซ่ 
00.50 น.         แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
03.20 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เทีย่วบนิที ่EK71 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
08.00 น.   เดินทางถึง ปารีส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ก่อนจะออก

เดนิทางไปยงัตวัเมอืงปารสี เมอืงแห่งแสงสแีละความศวิไิลซ์ 
เพื่อชมเมอืงส าคญัและศูนยก์ลางยุโรปตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่17 
จนถงึปจัจุบนั แน่นอนว่ามาถงึปารสีแลว้กต็้องไม่พลาดที่จะไป
แวะถ่ายรูปกับนึ่งในแลนด์มาร์กของปารีส ประตูชัยอาร์ค
เดอทรียงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะ
ขนาดใหญ่แห่งนี้ตัง้อยู่ใจกลาง จตัุรสัชารล์ เดอ โกล (Place 
Charles de Gaulle) จุดเริ่มต้นของถนน 12 สายส าคัญของ
ปารสี จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรปูกบัสญัลกัษณ์คู่บา้นคู่เมอืง 
หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง 324 เมตรหรอืสูงเท่ากบั
ตึก 81 ชัน้แห่งนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นสิง่ก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก
มาแล้วในช่วงปี 1889 และเป็นแลนด์มารก์คู่บ้านคู่เมอืงปารสี
มาตลอด 130 กว่าปี อกีหนึ่งเอกลกัษณ์คอืหอไอเฟลนัน้สรา้งขึน้ด้วยเหลก็หล้าเกอืบทัง้หมด ด้านบนยงั
เป็นจุดชมววิชัน้เยีย่ม พรอ้มดว้ยรา้นอาหารสุดแสนโรแมนตกิอกีดว้ย ผ่านชม จตัุรสัเดอลา คองคอรด์ 
(Place de la Concorde) อกีหนึ่งจตุัรสัใหญ่ใจกลางเมอืงที่ส าคญัไม่แพ้กนั ในอดตีนัน้บรเิวณนี้ เคยเป็น
ลานประหาร แมก้ระทัง่บุคคลส าคญัอย่างกษตัรยิห์ลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีองตวัเน็ต กถ็ูกประหารที่นี่ 
แต่ปจัจบุนัจตุัรสัแห่งน้ีมกัคบัคัง่ไปดว้ยนักท่องเทีย่ว และเป็นจดุนดัพบยอดนิยมอกีแห่งหน่ึงในเมอืง จตุัรสั
นี้กนิพืน้ทีก่วา้งถงึ 76,000 ตารางเมตร ถอืเป็นจตุัรสัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในฝรัง่เศส กลางจตุัรสันัน้โดดเด่นเสาโอเบ
ลสิกข์นาดใหญ่ทีไ่ดร้บัมอบมาจากอยีปิตใ์นช่วงศตวรรษที ่19 และ 2 น ้าพุทีอ่อกแบบมาอยา่งงดงาม  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
น าทุกท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน แมน่ ้าสายหลกัทีไ่หลผ่านปารสี นัง่เรอืชมความสวยงามของปารสี โดยเรอื
จะน าเราชมอาคารสวยสถาปตัยกรรมยุโรป มองเหน็อาคารรฐัสภา ลอดใต้สะพานใหญ่ ไดช้มหอไอเฟลใน
อกีมมุ สมัผสัวถิชีวีติของชาวปารสีไดช้ดัเจนตลอดรมิแม่น ้า**อิสระช้อปป้ิง** ณ ถนนสายดงั ถนนชองเซ
ลิเซ (Champs-Elysees) ถนนทีน่ักชอ้ปป้ิงทุกคนต้องรูจ้กัด ีเพราะตลอดความยาว 1.9 กโิลเมตรจะเรยีง
รายไปด้วยรา้นค้ามากมาย เต็มไปด้วยแบรนดช์ัน้น าใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปกนัอย่างเตม็ที่ เพราะหนึ่งในจุดเด่น
ของปารสีกต็อ้งบอกว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น านี่เอง 

 เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Paris Versailles Bougival หรือระดบัเดียวกนั 
 
 
 
 
 



วนัท่ีสาม ปารีส – พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์– Benlux Duty Free – Galeries Lafayette 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเที่ยวชมในตวัเมอืงปารสี แวะไปถ่ายภาพมหาวิหารส าคญั
ของกรุงปารสี มหาวิหารนอรธ์เทอดาม (Notre Dame Cathedral) 
เป็นวหิารในศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิที่
สวยงามและอลงัการ มหาวหิารแห่งนี้สร้างขึ้นครัง้แรกตัง้แต่ปี ค.ศ.
1163 ก่อนจะเสรจ็สิ้นในปี 1345 ภายนอกโดดเด่นด้วยหอคอยคู่สูง 
69 เมตร ส่วนภายในกส็วยไมแ่พก้นัดว้ยกระจกสทีีท่ าออกมาไดอ้ย่าง
ประณตีงดงาม  ก่อนไปถ่ายรปูดา้นหน้า พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์(Louvre Museum) พพิธิภณัฑศ์ลิปะทีม่ขีนาด
ใหญ่ที่สุดในฝรัง่เศส โดดเด่นด้วยโดมกระจกที่เป็นทัง้ทางเข้าและไฮไลท์ของพพิิธภณัฑ์ ภายในนัน้มี
ผลงานศลิปะรวบรวมเอาไวม้ากกว่า 380,000 ชิน้ อสิระทุกท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ Duty Free ทีร่า้น เบนลกัซ์ 
(Benlux) ร้านค้าที่มากมายด้วยสินค้าชัน้น าจากแบรนด์ดงั ในราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็นน ้ าหอม 
เครื่องส าอาง นาฬกิา เครื่องประดบั และอื่นๆ อกีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Armani, Calvin Klein, Burberry, 
Dior และอกีหลายแบรนดใ์หเ้ลอืกซือ้  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
อิสระช้อปป้ิงท่ี ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ทัง้ 9 ชัน้นัน้แน่นขนัด
ไปดว้ยสนิคา้แบรนดต่์างๆ แถมยงัสามารถท า Tax Refund ไดท้ีห่า้งนี้ไดเ้ลยดว้ย สะดวกมาก 

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

ออกเดินทางไปยงัเมอืง เซอรริ์ส (Serris) เพื่อไปช้อปป้ิงกันให้
เตม็ทีท่ี ่La Vallee Village Outlet เอาทเ์ลทกลางแจง้ทีอ่ดัแน่นไป
ด้วยสินค้าและแบรนด์คุณภาพจากทัว่โลกกว่า 110 แบรนด์ 
CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, 
FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, 
VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, 
SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, 
GIVENCHY ฯลฯ แถมเป็นเอาทเ์ลททีอ่ยูห่่างจากปารสีเพยีงแค่ 30 
นาท ีและราคาโปรโมชัน่ที่รบัรองว่าถูกใจขาช้อปทัง้หลายแน่นอน 
**อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง**  

 แล้วน าท่านเดนิทางสู่เมอืง ดิฌง (Dijon) เมอืงทางตะวนัออกของ
ฝรัง่เศส เป็นหนึ่งในหวัเมอืงหลกัของภูมภิาคนี้ เมอืงดฌิงนัน้สามารถสบืยอ้นประวตัไิปได้ถงึยุคนีโอลธิคิ 
ก่อนที่ชาวโรมนัจะเขา้มาตัง้ถิน่ฐาน และเมอืงดฌิงก็ค่อยๆ ขยบัขยายเรื่อยมาจนถงึช่วงศตวรรษที่ 15 ที่
เมืองดิฌงรุ่งเรืองถึงที่สุด เป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางของยุโรป ทัง้ทางด้านศิลปะ การศึกษา และ
วทิยาศาสตร ์มาจนถงึปจัจบุนั 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Holiday Inn Express Dijon หรือระดบัเดียวกนั 



วนัท่ีห้า  ดิฌง – อานซี – เมอแฌฟ – ชาโมนิกส ์ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมือง อานซี (Annecy) เมืองเล็กๆ ริม
ทะเลสาบที่แฝงเสน่ห์เอาไว้มากมาย การนัตีความงามด้วย
สมญานามว่า “เวนิสแห่งเทอืกเขาแอลป์” เพราะเมอืงเก่าแก่แห่ง
นี้จะมคีลองเล็กคลองน้อยแทรกอยู่ทัว่ๆ เมอืง ดูไปแล้วคล้าย
เมอืงเวนิสแห่งอิตาลีไม่น้อย เมอืงอานซียงัมากด้วยเสน่ห์ใน
แบบฝรัง่เศสทีย่ ิง่สรา้งความน่าสนใจใหก้บัเมอืงรมิทะเลสาบแห่ง
นี้ และนอกจากทศันียภาพของววิสวยๆ โดยรอบแลว้ ยงัมอีาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ทีอ่นุรกัษ์เอาไวต้ัง้แต่ยุค
กลางทีเ่หน็ไดท้ัว่เมอืงเป็นอกีหนึ่งจดุของเมอืงทีด่งึดดูนกัท่องเทีย่วจากทัว่โลกไดอ้ยา่งด ี 

กลางวนั รบัประทานอาการกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืง เมอแฌฟ (Megeve) เมอืงทางฝรัง่ตะวนัออกเฉียงใต้ของฝรัง่เศสที่โด่ง
ดงัและเป็นที่รู้จกักันดใีนการเป็นเมอืงแห่งสกีรสีอร์ทใกล้ ภูเขามองบลงัค์ (Mont Blanc) ภูเขาที่สวยดู
ยิง่ใหญ่ และเป็นภเูขาทีส่งูทีสุ่ดในยโุรปตะวนัตกอกีดว้ย เมอืงเมอแฌฟเป็นหมูบ่า้นโบราณเลก็ๆ ก่อนจะได้
ถูกพฒันาเป็นเมอืงในปี 1920 ดว้ยความตัง้ใจใหเ้ป็นเมอืงรสีอรท์และท่องเที่ยวในเขตเทอืกเขาแอลป์ของ
ฝรัง่เศสและกป็ระสบความส าเรจ็อยา่งมาก กลายเป็นเมอืงขึน้ชื่อในดา้นการเป็นแหล่งเล่นกฬีาฤดหูนาวชัน้
เยีย่ม แต่ในฤดรูอ้นกส็ามารถมาพกัผ่อนกบัววิสวยๆ ท ากจิกรรมเดนิป่า ตกปลา และเล่นกอลฟ์ ไดเ้ช่นกนั 
น าท่านเทีย่วชมเมอืงเมอแฌฟ เพราะนอกจากจะเป็นเมอืงแห่งรสีอรท์ทีม่ากดว้ยบรรยากาศชลิล์ๆ  อากาศ
บรสิุทธิ ์พร้อมด้วยววิสวยๆ ของภูเขามองบลงัค์แล้ว เมอืงเมอแฌฟยงัมเีสน่ห์ของความเป็นเมอืงเก่า
หลงเหลอือยู ่เหน็ไดจ้ากโบสถโ์กธคิโบราณจากศตวรรษที ่12 บา้นหนิเก่าแก่ และศาลาว่าการเมอืงเป็นตน้ 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ชาโมนิกส ์(Chamonix) ทีต่ัง้อยูท่างทศิ
เหนือของภูเขามองบลังค์นี้ เป็นหนึ่งในสกีรสีอร์ทที่ได้ชื่อว่า
เก่าแก่ที่สุดใน เคยใช้เป็นสถานที่จดัการแข่งขนัโอลิมปิกฤดู
หนาวในปี 1924 ด้วย ชาโมนิกซ์มีลานสกีได้มาตรฐานและ
แวดลอ้มดว้ยทวิทศัน์ของภเูขาสงูรายลอ้มโดยเฉพาะภเูขามองบ
ลังค์ที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก นอกจากนี้อาคาร
บา้นเรอืนในสไตลฝ์รัง่เศสยงัสวยงามและเป็นทศันียภาพทีย่อดเยีย่มของรสีอรท์แห่งนี้ดว้ย บรเิวณโดยรอบ
จะมแีหล่งสกีมากมายให้เลอืกเล่นตามความชอบและความถนัด ชาโมนิกซ์มลีานสกีหลายลกัษณะให้
นักท่องเทีย่วเลอืกตามความช านาญ ทัง้มอืใหม่และมอือาชพีทีต่อ้งการความทา้ทาย ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชม
เมอืงทีม่ภีูเขามองบลงัคท์ีต่ ัง้ตระหง่านเป็นฉากหลงัแสนงดงาม ชมรา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ หรอืจะนัง่
ชลิลท์ีค่าเฟ่บรรยากาศดีๆ  กท็ าไดต้ามอธัยาศยั 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Mercure Chamonix Les Bossons หรือระดบัเดียวกนั  
 
 
 
 
 



วนัท่ีหก ชาโมนิกส ์- ยอดเขา Auiguille du Midi – ทูริน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านขึ้น เคเบิ้ลคาร์ เพื่ อไ ต่ระดับขึ้นไปยัง  สถานี 
Auiguille du Midi ของภูเขามองบลังค์ที่มีระดับความสูง
ที่สุดคอื 3,842 เมตร เคเบิ้ลคารน์ี้จดัได้ว่าเป็นเคเบิ้ลคารท์ี่
สูงที่สุดในโลก ที่สถานีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมทิวทัศน์สุด
อลงัการ เพราะสามารถชม ยอดเขามองบลงัค ์ยอดเขาที่
ครองต าแหน่งยอดเขาที่สูงที่สุดในทวปียุโรป ด้วยความสูง
ถงึ 4,807 เมตร และสูงเป็นอนัดบัที ่11 ของโลก นอกจากนี้ยงัสามารถเหน็แนวเทอืกเขาใหญ่เรยีงเป็นทวิ
แถว ท าใหย้อดเขานี้เป็นจดุหมายยอดฮติของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก และไฮไลทอ์กีอยา่งบนสถานีนี้กค็อื The 
Step in the Viod หอ้งพืน้กระจกทีย่ ืน่ออกมานอกตวัอาคาร หากขึน้ไปยนืตรงนัน้จะมองเหน็พืน้เบือ้งล่างที่
อยูต่ ่าลงไปกว่า 3,000 เมตรไดอ้ยา่งชดัเจน แถมดว้ยววิสวยๆ เกอืบ 270 องศาทีไ่มม่อีะไรมาบดบงั แมจ้ะ
น่าตื่นเตน้และหวาดเสยีวแต่กค็ุม้กบัววิสวยๆ และรปูเก๋ๆ ทีจ่ะไดเ้ป็นทีร่ะลกึกลบับา้นไป  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านสู่เมอืง ทูริน (Turin) อกีหนึ่งหวัเมอืงใหญ่ทางภาคเหนือของอติาล ีเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญั
อยา่งมากในดา้นเศรษฐกจิ และวฒันธรรม และเคยเป็นถงึเมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศอติาล ีเมอืงทูรนิ
นัน้มากมายไปดว้ยประวตัศิาสตรเ์ก่าแก่ กรุ่นดว้ยกลิน่อายของวฒันธรรมทีล่น้เหลอื และยงัเป็นเมอืงทีจ่ะ
สามารถพบเหน็สถาปตัยกรรมจากหลายยคุ หลายสไตลไ์ดเ้กอืบทัว่ทุกมุมเมอืง น าท่านเทีย่วชมเมอืงทูรนิ
ที่ จตัุรสัซานคาร์โล (Piazza San Carlo) หนึ่งในจตุัรสัหลักกลางเมืองของทูริน สร้างขึ้นตัง้แต่สมยั
ศตวรรษที่ 16 โดยออกแบบให้จตุัรสัและบรเิวณโดยรอบให้เป็นสไตล์บาโรค จตุัรสันี้เป็นจุดรวมพลและ
ชุมนุมของชาวเมืองมาตั ้งแต่ โบราณ ปจัจุบันก็ยังคง
ความส าคญัดว้ยการเป็นสถานทีจ่ดังานส าคญัๆ ไม่ว่าจะเป็น
งานเทศกาล คอนเสริต์ พาเหรด และอกีมากมาย จดุเด่นของ
จัตุร ัสแห่งนี้ อยู่ที่  อนุสาวรีย์เอ็มมานูเอล ฟิลลิเบิร์ท 
(Emmanuel Philibert) รปูสลกับรอนซข์องดยุคแห่งซาวอย
ในท่าทางขีม่า้ออกศกึ ทีต่ ัง้อยู่ใจกลางจตุัรสั บรเิวณโดยรอบ
จัตุร ัสนั ้นเป็นอาคารปิดล้อม 4 ด้านที่มากมายไปด้วย
รา้นอาหาร 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 
 เดินทางสู่เมือง เจนัว (Genoa) เมืองหลวงของจังหวัดลิกูเรีย 

(Liguria) ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของอติาล ีและยงัเป็นเมอืง
ทีม่ขีนาดใหญ่อนัดบั 6 ของอติาลอีกีดว้ย และดว้ยต าแหน่งที่ตัง้ที่
อยู่ตดิทะเล ท าใหเ้มอืงเจนัวเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัมากในแถบทะเล
เมดเิตอร์เรเนียนมาตัง้แต่โบราณจนถึงปจัจุบนั น าท่านเที่ยวชม
เมอืงเจนัว จตัุรสัเฟอรร์าริ (Piazza De Ferrari) จตุัรสัหลกัของ



เมอืงเจนัว ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเป็นเหมอืนตวัแบ่งระหว่างย่านเมอืงเก่าที่มากมายไปด้วยประวตัศิาสตร์
หลายรอ้ยปี กบัย่านเมอืงใหม่ที่แสนทนัสมยัไม่แพ้เมอืงใหญ่อื่นๆ จตุัรสัเฟอรร์ารี่นัน้โดดเด่นด้วยแลนด์
มารก์หลกัก็คอื น ้าพุขนาดใหญ่ใจกลางจตุัรสั ที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ และพระราชวงัมากมายที่
ล้วนล ้าค่าทัง้ด้านความงามและประวตัศิาสตร ์ไม่ไกลจากจตุัรสัเฟอรร์ารกิ็จะพบอกีหนึ่งแลนด์มารก์ของ
เมืองคือ มหาวิหารเจนัว (Genoa Cathedral) หรือชื่อเต็มๆ ก็คือ มหาวิหารแห่งเซนต์ลอว์เรนซ์ 
(Cathedral of Saint Lawrence) มหาวหิารในศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลคิทแห่งนี้ได้สรา้งขึน้ตัง้แต่
ช่วงศตวรรษที่ 12-14 ด้วยสไตล์การตกแต่งที่ผสมผสานแต่ลงตัวและเข้ากันอย่างน่าทึ่งของสไตล์โร
มาเนสก์และโกธคิ ด้านนอกดูยิง่ใหญ่และเรยีบหรู ส่วนด้านในนัน้ประณีตและงดงามด้วยงานศลิปะแสน
วจิติรทีต่กแต่งอยูท่ ัว่วหิารดงึดดูนกัท่องเทีย่วให้มาเยีย่มชมกนัมากมาย  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เซอรร์าวิลล ์สคริเวีย (Serravalle Scrivia) เพื่อใหท้่านได ้**อิสระช้อปป้ิงอย่าง
เต็มท่ี** ที่ แมคอาเธอรเ์กลน็ เอาท์เลต็ เซอรร์าวิลล์ (McArthurGlen Outlet Serravalle) อีกหนึ่ง
แหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมที่ไม่ควรพลาด ภายในมรีา้นค้าพรอ้มให้บรกิารและเลอืกซื้อมากถงึ 240 
ร้านค้าแบรนด์ดังจากทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็น Armani, Bally, Boggi Milano, Burberry, Camper, Diesel, 
Fendi, Gucci, Puma และอกีมากมาย พรอ้มดว้ยขอ้เสนอชัน้ดดีว้ยการลดราคาสูงสุด 70% ใหไ้ดช้อ้ปป้ิง
กนัไดอ้ยา่งจใุจ ** อิสระอาหารค า่ ** ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
มุ่งหน้าสู่ มิลาน (Milan) เที่ยวชมหนึ่งในเมอืงหลกัของประเทศอติาล ีเป็นศูนยก์ลางทัง้ทางด้านการค้า 
ศลิปะ เศรษฐกจิ และการศกึษา และไดช้ื่อว่าเป็น 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) ที่จตุัรสัแห่งนี้โดดเด่นนัน้นอกจากจะเป็นศูนย์กลาง
เมอืงแลว้ กด็ว้ยเพราะเป็นสถานทีต่ ัง้ของ มหาวิหารมิลาน (Milan 
Cathedral) มหาวหิารประจ าเมอืงขนาดใหญ่แห่งนี้คอืโบสถท์ีใ่หญ่
ที่สุดในประเทศอติาล ีเด่นด้วยศลิปะแบบโกธคิที่ตกแต่งด้านนอก
ด้วยยอดแหลมจ านวนมากถึง 135 ยอด พร้อมด้วยรูปแกะสลกัจากหินอ่อนจ านวนมากที่ประดับอยู่
โดยรอบ ที่บริเวณจตุัรสัแห่งนี้ยงัมีสัญลักษณ์เด่นอยู่ นัน่ก็คือ อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลท่ี 2 
(Monument to Vittorio Emanuele II) อนุสาวรยีแ์ห่งนี้ได้ถูกสรา้งขึน้ในปี 1896 เพื่อเป็นเกยีรตแิด่พระ
เจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ที่ได้ขึ้นเป็นกษัตรยิ์องค์แรกของอิตาลีในปี 1861 เป็นรูปป ัน้ทรงม้าใน
อริยิาบถก าลงัออกรบอยู่บนแท่นหนิอ่อน ถ่ายรปูดา้นหน้า ปราสาทซฟอรซ์า (Sforza Castle) จุดหมาย
ทีไ่มค่วรพลาดเมือ่มาเยอืนมลิาน ดว้ยขนาดทีใ่หญ่โตท าใหเ้ป็นหน่ึงในป้อมปราการทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยโุรปช่วง
ศตวรรษที ่16-17 ปจัจบุนัภายในเป็นพพิธิภณัฑแ์ละแกลลอรีศ่ลิปะสวยๆ แลว้แวะถ่ายรปูกบั โรงละครลา
สกาล่า (La Scala Theatre) โรงละครคู่เมอืงมลิานมานานกว่า 230 ปี แห่งนี้เป็นอาคารสขีาวทีดู่ภายนอก
แมจ้ะไม่สะดุดตาเท่าไรนัก แต่ภายในนัน้อลงัการด้วยโรงละครขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างหรูหรา เป็น
สถานทีแ่สดงโชวช์ื่อดงัมากมาย ทีด่า้นหน้าโรงละครสกาล่าบรเิวณจตุัรสั พิอาซซ่า เดลล่า สกาล่า นี้เอง
ที่เราจะได้เห็นรูปป ัน้ อนุสรณ์แห่งลีโอนารโ์ด ดาวินซี (Statue of Leonardo Da Vinci) โดยสร้างขึ้น
เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ลโีอนารโ์ด ดาวนิซ ีนกัประดษิฐแ์ละนกัวทิยาศาตรค์นส าคญัของโลก 



เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 อิสระช้อปป้ิง ท่ี  Galleria Vittorio Emanuele II ที่ตั ้ง อยู่ ทางฝ ัง่ ขวาของมหาวิหารมิลาน เ ป็น

หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในอติาล ีโดยสรา้งขึน้ในปี 1877 มากมายดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร มากมายใน
อาคารขนาด 4 ชัน้สองขา้งทางเดนิกวา้ง ทีโ่ดดเด่นมากกค็อืหลงัคาทรงโดมเป็นกระจกใส ท าใหส้ามารถช้
อปป้ิงไดใ้นทุกสภาพอากาศน าท่านสู่เมอืง โคโม่ (Como) เมอืงทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยทศันียภาพอนังดงาม ทัง้
เทอืกเขาแอลป์สูง และทะเลสาบโคโม่ ท าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮติ ยงัไม่นับผลงานศิลปะชัน้เลศิ
มากมายทัว่เมอืง โบสถ์เก่าแก่ โรงละคร และพพิธิภณัฑอ์กีมากมายให้ได้เที่ยวชมกนัอย่างจุใจ น าท่าน
เทีย่วชมเมอืง โคโม่ ชมววิสวยๆ รมิทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัที ่3 ของอติาล ีดว้ย
พืน้ทีก่วา้งถงึ 146 ตารางกโิลเมตร และดว้ยความลกึสงูสุดถงึ 400 เมตร ท าใหเ้ป็นหนึ่งเป็นทะเลสาบทีล่กึ
ทีสุ่ดของทวปียโุรปเลยทเีดยีว  

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบินมิลาน เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ  
21.20 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK92 แวะเปลีย่นเครือ่ง (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ีเก้า ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
06.35 น.  ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.30 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ โดยเที่ยวบนิที่ EK372 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่งบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคา 

กนัยายน 
14-22 ก.ย. 62 

28 ก.ย.-6 ต.ค. 62 
45,900 

ตลุาคม 
5-13 ต.ค. 62 
12-20 ต.ค. 62 
19-27 ต.ค. 62 

พฤศจิกายน 
9-17 พ.ย. 62 

30 พ.ย. – 8 ธ.ค. 62 47,900 
ธนัวาคม 6-14 ธ.ค. 62 

New Year 2020 28 ธ.ค. 62- 5 ม.ค. 62 60,900 



อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

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

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรอืตดักรุป๊เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 
พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

 เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปญัหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเข้า
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปญัหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเข้า
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย หากมี
พาสปอรต์เล่มเก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิี
ซ่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายุ
ไมเ่กนิ 6 เดอืน ไมส่วมใส่เครือ่งประดบัและแว่นสายตา) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปจัจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  



ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี
จ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดร้อน เมื่อกลบัสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกบัหนังสอืรบัทางการเงนิที่ออกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณทีีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-
6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะต้องออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมาท างาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

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

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ
เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เช่นกนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 



รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื่นวซ่ีา ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 
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