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

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
20.35 น.      ออกเดินทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
วนัท่ีสอง ดไูบ – ปารีส – จตัรุสัคองคอรด์ – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น ้าแซน - ถนนชอ็งเซลิเซ่ 
00.50 น.         แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
03.20 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK71 (บรกิารอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
08.00 น.   เดินทางถึง ปารีส  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ก่อนจะออก

เดินทางไปยงัตวัเมอืงปารีส เมืองแห่งแสงสีและความศวิไิลซ ์
เพื่อชมเมอืงส าคญัและศูนยก์ลางยุโรปตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 
จนถงึปัจจุบนั แน่นอนว่ามาถึงปารสีแล้วกต็้องไม่พลาดที่จะไป
แวะถ่ายรปูกบันึ่งในแลนดม์ารก์ของปารสี ประตชูยัอารค์เดอท

รียงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์สถานแห่งชยัชนะขนาด
ใหญ่แห่งนี้ ตัง้อยู่ใจกลาง จัตุร ัสชาร์ล เดอ โกล (Place 
Charles de Gaulle) จุดเริม่ต้นของถนน 12 สายส าคญัของ
ปารสี จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรูปกบัสญัลกัษณ์คู่บ้านคู่เมอืง 
หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง 324 เมตรหรอืสูงเท่ากบั

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

ตกึ 81 ชัน้แห่งนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นสิง่ก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกมาแล้วในช่วงปี 1889 และเป็นแลนด์มาร์ก
คู่บ้านคู่เมอืงปารสีมาตลอด 130 กว่าปี อกีหนึ่งเอกลกัษณ์คอืหอไอเฟลนัน้สร้างขึน้ด้วยเหลก็หล้าเกอืบ
ทัง้หมด ดา้นบนยงัเป็นจุดชมววิชัน้เยีย่ม พร้อมด้วยร้านอาหารสุดแสนโรแมนตกิอกีด้วย ผ่านชม จตัุรสั
เดอลา คองคอรด์ (Place de la Concorde) อกีหนึ่งจตุัรสัใหญ่ใจกลางเมอืงทีส่ าคญัไม่แพก้นั ในอดตีนัน้
บรเิวณนี้เคยเป็นลานประหาร แมก้ระทัง่บุคคลส าคญัอยา่งกษตัรยิห์ลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีองตวัเน็ต 
กถ็ูกประหารทีน่ี่ แต่ปัจจุบนัจตุัรสัแห่งนี้มกัคบัคัง่ไปด้วยนักท่องเที่ยว และเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอกีแห่ง
หนึ่งในเมอืง จตุัรสันี้กนิพืน้ทีก่วา้งถงึ 76,000 ตารางเมตร ถอืเป็นจตุัรสัทีใ่หญ่ที่สุดในฝรัง่เศส กลางจตุัรสั
นัน้โดดเด่นเสาโอเบลสิกข์นาดใหญ่ทีไ่ดร้บัมอบมาจากอยีปิต์ในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 2 น ้าพุที่ออกแบบ
มาอยา่งงดงาม  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
น าทุกท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน แม่น ้าสายหลกัทีไ่หลผ่านปารสี นัง่เรอืชมความสวยงามของปารสี โดยเรอื
จะน าเราชมอาคารสวยสถาปัตยกรรมยโุรป มองเหน็อาคารรฐัสภา ลอดใตส้ะพานใหญ่ ได้ชมหอไอเฟลใน
อกีมุม สมัผสัวถิชีวีติของชาวปารสีไดช้ดัเจนตลอดรมิแม่น ้า**อิสระช้อปป้ิง** ณ ถนนสายดงั ถนนชองเซ
ลิเซ (Champs-Elysees) ถนนทีน่กัชอ้ปป้ิงทุกคนตอ้งรูจ้กัด ีเพราะตลอดความยาว 1.9 กโิลเมตรจะเรยีง
รายไปดว้ยรา้นคา้มากมาย เตม็ไปด้วยแบรนด์ช ัน้น าให้ได้เลอืกช้อปกนัอย่างเตม็ที่ เพราะหนึ่งในจุดเด่น
ของปารสีกต็อ้งบอกวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น านี่เอง 

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

น าท่านเที่ยวชมในตวัเมืองปารีส แวะไปถ่ายภาพมหาวหิารส าคญั
ของกรุงปารสี มหาวิหารนอรธ์เทอดาม (Notre Dame Cathedral) 
เป็นวหิารในศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ เป็นโบสถ์สไตลโ์กธคิที่
สวยงามและอลงัการ มหาวหิารแห่งนี้สร้างขึน้ครัง้แรกตัง้แต่ปี ค.ศ.
1163 ก่อนจะเสรจ็สิ้นในปี 1345 ภายนอกโดดเด่นด้วยหอคอยคู่สูง 
69 เมตร ส่วนภายในกส็วยไม่แพก้นัดว้ยกระจกสทีีท่ าออกมาไดอ้ย่าง
ประณีตงดงาม  ก่อนไปถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภณัฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพธิภณัฑ์ศิลปะที่มี
ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในฝรัง่เศส โดดเด่นดว้ยโดมกระจกทีเ่ป็นทัง้ทางเขา้และไฮไลทข์องพพิธิภณัฑ ์ภายในนัน้มี
ผลงานศลิปะรวบรวมเอาไวม้ากกวา่ 380,000 ชิน้ อสิระทุกท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ Duty Free ทีร่า้น เบนลกัซ ์
(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 

ออกเดนิทางไปยงัเมือง เซอร์ริส (Serris) เพื่อไปช้อปป้ิงกนัให้
เตม็ทีท่ ี ่La Vallee Village Outlet เอาทเ์ลทกลางแจง้ทีอ่ดัแน่นไป
ด้วยสินค้าและแบรนด์คุณภาพจากทัว่โลกกว่า 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 แถมเป็นเอาทเ์ลททีอ่ยูห่่างจากปารสีเพยีงแค่ 30 
นาท ีและราคาโปรโมชัน่ที่รบัรองว่าถูกใจขาช้อปทัง้หลายแน่นอน 
**อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง**  

 แลว้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ดิฌง (Dijon) เมอืงทางตะวนัออกของ
ฝรัง่เศส เป็นหนึ่งในหัวเมืองหลกัของภูมิภาคนี้ เมืองดิฌงนัน้
สามารถสืบยอ้นประวตัไิปได้ถึงยุคนีโอลธิคิ ก่อนที่ชาวโรมนัจะเข้ามาตัง้ถิ่นฐาน และเมอืงดิฌงกค็่อยๆ 
ขยบัขยายเรื่อยมาจนถงึช่วงศตวรรษที ่15 ทีเ่มอืงดฌิงรุ่งเรอืงถงึทีสุ่ด เป็นหนึ่งในเมอืงศนูยก์ลางของยโุรป 
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 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง อานซี (Annecy) เมอืงเลก็ๆ ริมทะเลสาบที่
แฝงเสน่ห์เอาไว้มากมาย การนัตีความงามด้วยสมญานามว่า “เวนิ
สแห่งเทอืกเขาแอลป์” เพราะเมืองเก่าแก่แห่งนี้จะมคีลองเล็กคลอง
น้อยแทรกอยู่ท ัว่ๆ เมอืง ดูไปแล้วคล้ายเมืองเวนิสแห่งอติาลไีม่น้อย 
เมอืงอานซียงัมากด้วยเสน่ห์ในแบบฝรัง่เศสที่ย ิง่สร้างความน่าสนใจ
ใหก้บัเมอืงรมิทะเลสาบแห่งนี้ และนอกจากทศันียภาพของววิสวยๆ โดยรอบแล้ว ยงัมีอาคารบ้านเรอืน
เก่าแก่ทีอ่นุรกัษ์เอาไวต้ัง้แต่ยคุกลางทีเ่หน็ไดท้ ัว่เมอืงเป็นอกีหนึ่งจุดของเมอืงที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่
โลกไดอ้ยา่งด ี 

กลางวนั รบัประทานอาการกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืง เมอแฌฟ (Megeve) เมอืงทางฝรัง่ตะวนัออกเฉียงใต้ของฝรัง่เศสที่โด่ง
ดงัและเป็นที่รู้จกักนัดีในการเป็นเมอืงแห่งสกรีีสอร์ทใกล้ ภูเขามองบลงัค์ (Mont Blanc) ภูเขาที่สวยดู
ยิง่ใหญ่ และเป็นภเูขาทีส่งูทีสุ่ดในยโุรปตะวนัตกอกีดว้ย เมอืงเมอแฌฟเป็นหมู่บา้นโบราณเลก็ๆ ก่อนจะได้
ถูกพฒันาเป็นเมอืงในปี 1920 ดว้ยความตัง้ใจใหเ้ป็นเมอืงรสีอร์ทและท่องเที่ยวในเขตเทอืกเขาแอลป์ของ
ฝรัง่เศสและกป็ระสบความส าเรจ็อยา่งมาก กลายเป็นเมอืงขึน้ชื่อในดา้นการเป็นแหล่งเล่นกฬีาฤดหูนาวชัน้
เยีย่ม แต่ในฤดรูอ้นกส็ามารถมาพกัผ่อนกบัววิสวยๆ ท ากจิกรรมเดนิป่า ตกปลา และเล่นกอล์ฟ ได้เช่นกนั 
น าท่านเทีย่วชมเมอืงเมอแฌฟ เพราะนอกจากจะเป็นเมอืงแห่งรสีอรท์ทีม่ากดว้ยบรรยากาศชลิล์ๆ อากาศ



  

 

บริสุทธิ ์พร้อมด้วยววิสวยๆ ของภูเขามองบลงัค์แล้ว เมืองเมอแฌฟยงัมเีสน่ห์ของความเป็นเมืองเก่า
หลงเหลอือยู ่เหน็ไดจ้ากโบสถ์โกธคิโบราณจากศตวรรษที ่12 บา้นหนิเก่าแก่ และศาลาวา่การเมอืงเป็นตน้ 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ชาโมนิกส ์(Chamonix) ทีต่ ัง้อยูท่างทศิ
เหนือของภูเขามองบลงัค์นี้ เป็นหนึ่งในสกีรีสอร์ทที่ได้ชื่อว่า
เก่าแก่ที่สุดใน เคยใช้เป็นสถานที่จดัการแข่งขนัโอลิมปิกฤดู
หนาวในปี 1924 ด้วย ชาโมนิกซ์มีลานสกีได้มาตรฐานและ
แวดลอ้มดว้ยทวิทศัน์ของภเูขาสงูรายลอ้มโดยเฉพาะภเูขามองบ
ลังค์ที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในยุโรปตะวนัตก นอกจากนี้อาคาร
บา้นเรอืนในสไตลฝ์รัง่เศสยงัสวยงามและเป็นทศันียภาพทีย่อดเยีย่มของรสีอรท์แห่งนี้ดว้ย บรเิวณโดยรอบ
จะมแีหล่งสกมีากมายให้เลือกเล่นตามความชอบและความถนัด ชาโมนิกซ์มีลานสกีหลายลกัษณะให้
นกัท่องเทีย่วเลอืกตามความช านาญ ทัง้มอืใหม่และมอือาชพีทีต่อ้งการความทา้ทาย ให้ท่านได้เดนิเล่นชม
เมอืงทีม่ภีเูขามองบลงัคท์ีต่ ัง้ตระหง่านเป็นฉากหลงัแสนงดงาม ชมร้านค้า ร้านขายของที่ระลกึ 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 ของภูเขามองบลงัค์ที่มรีะดบัความสูง
ทีสุ่ดคอื 3,842 เมตร เคเบิ้ลคาร์นี้จดัได้ว่าเป็นเคเบิ้ลคาร์ที่
สูงที่สุดในโลก ที่สถานีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมทิวทัศน์สุด
อลงัการ เพราะสามารถชม ยอดเขามองบลงัค์ ยอดเขาที่
ครองต าแหน่งยอดเขาที่สูงที่สุดในทวปียุโรป ด้วยความสูง
ถงึ 4,807 เมตร และสงูเป็นอนัดบัที ่11 ของโลก นอกจากนี้ยงัสามารถเหน็แนวเทอืกเขาใหญ่เรยีงเป็นทวิ
แถว ท าใหย้อดเขานี้เป็นจุดหมายยอดฮติของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก และไฮไลทอ์กีอยา่งบนสถานีนี้กค็อื The 
Step in the Viod หอ้งพืน้กระจกทีย่ ืน่ออกมานอกตวัอาคาร หากขึน้ไปยนืตรงนัน้จะมองเหน็พื้นเบื้องล่าง
ทีอ่ยูต่ ่าลงไปกวา่ 3,000 เมตรไดอ้ยา่งชดัเจน แถมดว้ยววิสวยๆ เกอืบ 270 องศาที่ไม่มอีะไรมาบดบงั แม้
จะน่าตื่นเตน้และหวาดเสยีวแต่กค็ุม้กบัววิสวยๆ และรปูเก๋ๆ ทีจ่ะไดเ้ป็นทีร่ะลกึกลบับา้นไป  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั ้นน าท่านสู่เมือง ทูริน (Turin) อีกหนึ่งหัวเมืองใหญ่ทางภาคเหนือของอิตาลี เป็นเมืองที่มี
ความส าคญัอย่างมากในด้านเศรษฐกจิ และวฒันธรรม และเคยเป็นถึงเมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศ
อติาล ีเมอืงทรูนินัน้มากมายไปดว้ยประวตัศิาสตรเ์ก่าแก่ กรุ่นด้วยกลิน่อายของวฒันธรรมที่ล้นเหลอื และ
ยงัเป็นเมอืงทีจ่ะสามารถพบเหน็สถาปัตยกรรมจากหลายยุค หลายสไตล์ได้เกอืบทัว่ทุกมุมเมอืง  น าท่าน
เทีย่วชมเมอืงทรูนิที ่จตัรุสัซานคารโ์ล (Piazza San Carlo) 
หนึ่งในจตุัรสัหลกักลางเมืองของทูริน สร้างขึ้นตัง้แต่สมัย
ศตวรรษที่ 16 โดยออกแบบให้จตุัรสัและบรเิวณโดยรอบให้
เป็นสไตล์บาโรค จัตุร ัสนี้ เ ป็นจุดรวมพลและชุมนุมของ
ชาวเมืองมาตัง้แต่โบราณ ปัจจุบนัก็ยงัคงความส าคญัด้วย



  

 

การเป็นสถานทีจ่ดังานส าคญัๆ ไม่วา่จะเป็นงานเทศกาล คอนเสริต์ พาเหรด และอกีมากมาย จุดเด่นของ
จตุัรสัแห่งนี้อยู่ที่ อนุสาวรีย์เอม็มานูเอล ฟิลลิเบิรท์ (Emmanuel Philibert) รูปสลกับรอนซ์ของดยุค
แห่งซาวอยในท่าทางขีม่้าออกศกึ ที่ตัง้อยู่ใจกลางจตุัรสั บรเิวณโดยรอบจตุัรสันัน้เป็นอาคารปิดล้อม 4 
ดา้นทีม่ากมายไปดว้ยรา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นคา้ทัง้แบรนดเ์นม และแบรนดพ์ืน้เมอืงกม็ใีหเ้ลอืกชม  

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

(Liguria) ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของอติาล ีและยงัเป็นเมอืง
ทีม่ขีนาดใหญ่อนัดบั 6 ของอติาลอีกีด้วย และด้วยต าแหน่งที่ตัง้ที่
อยูต่ดิทะเล ท าใหเ้มอืงเจนวัเป็นเมอืงท่าที่ส าคญัมากในแถบทะเล
เมดเิตอร์เรเนียนมาตัง้แต่โบราณจนถึงปัจจุบนั น าท่านเที่ยวชม
เมอืงเจนัว จตัุรสัเฟอรร์าริ (Piazza De Ferrari) จตุัรสัหลกัของ
เมอืงเจนัว ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเป็นเหมอืนตวัแบ่งระหว่างย่านเมืองเก่าที่มากมายไปด้วยประวตัศิาสตร์
หลายร้อยปี กบัย่านเมอืงใหม่ที่แสนทนัสมยัไม่แพ้เมอืงใหญ่อื่นๆ จตุัรสัเฟอร์รารี่นัน้โดดเด่นด้วยแลนด์
มาร์กหลกักค็อื น ้าพุขนาดใหญ่ใจกลางจตุัรสั ที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ และพระราชวงัมากมายที่
ลว้นล ้าค่าทัง้ด้านความงามและประวตัศิาสตร์ ไม่ไกลจากจตุัรสัเฟอร์รารกิจ็ะพบอกีหนึ่งแลนด์มาร์กของ
เมืองคือ มหาวิหารเจนัว (Genoa Cathedral) หรือชื่อเต็มๆ ก็คือ มหาวิหารแห่งเซนต์ลอว์เรนซ ์
(Cathedral of Saint Lawrence) มหาวหิารในศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลคิทแห่งนี้ได้สร้างขึน้ตัง้แต่
ช่วงศตวรรษที่ 12-14 ด้วยสไตล์การตกแต่งที่ผสมผสานแต่ลงตวัและเข้ากนัอย่างน่าทึ่งของสไตล์โร
มาเนสกแ์ละโกธคิ ด้านนอกดูยิง่ใหญ่และเรยีบหรู ส่วนด้านในนัน้ประณีตและงดงามด้วยงานศลิปะแสน
วจิติรทีต่กแต่งอยูท่ ัว่วหิารดงึดดูนกัท่องเทีย่วใหม้าเยีย่มชมกนัมากมาย  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เซอรร์าวิลล ์สคริเวีย (Serravalle Scrivia) เพื่อใหท้่านได ้**อิสระช้อปป้ิงอย่าง
เตม็ท่ี** ที่ แมคอาเธอรเ์กลน็ เอาท์เลต็ เซอรร์าวิลล์ (McArthurGlen Outlet Serravalle) อกีหนึ่ง
แหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมที่ไม่ควรพลาด ภายในมรี้านค้าพร้อมให้บรกิารและเลอืกซื้อมากถึง 240 
ร้านค้าแบรนด์ดงัจากทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็น Armani, Bally, Boggi Milano, Burberry, Camper, Diesel, 
Fendi, Gucci, Puma และอกีมากมาย พรอ้มดว้ยขอ้เสนอชัน้ดดี้วยการลดราคาสูงสุด 70% ให้ได้ช้อปป้ิง
กนัไดอ้ยา่งจุใจ ** อิสระอาหารค า่ ** ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
มุ่งหน้าสู่ มิลาน (Milan) เที่ยวชมหนึ่งในเมอืงหลกัของประเทศอติาล ีเป็นศูนยก์ลางทัง้ทางด้านการค้า 
ศลิปะ เศรษฐกจิ และการศกึษา และไดช้ื่อวา่เป็น เมอืงหลวงแห่งแฟชัน่และการออกแบบ  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Bedbank NH Milan หรือระดบัเดียวกนั  
 
 
 
 
 



  

 

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

เทีย่วชมแลนดม์ารก์ของเมอืงมลิาน ณ จตัรุสักลางเมือง (Piazza del Duomo) ทีจ่ตุัรสัแห่งนี้โดดเด่นนัน้
นอกจากจะเป็นศูนยก์ลางเมอืงแล้ว กด็้วยเพราะเป็นสถานที่ตัง้
ของ มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) มหาวหิารประจ า
เมอืงขนาดใหญ่แห่งนี้คอืโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอติาล ีเด่น
ด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ตกแต่งด้านนอกด้วยยอดแหลมจ านวน
มากถงึ 135 ยอด พรอ้มดว้ยรปูแกะสลกัจากหนิอ่อนจ านวนมาก
ทีป่ระดบัอยูโ่ดยรอบ ทีบ่รเิวณจตุัรสัแห่งนี้ยงัมสีญัลกัษณ์เด่นอยู ่
นัน่กค็อื อนุสาวรียพ์ระเจ้าเอม็มานูเอลท่ี 2 (Monument to Vittorio Emanuele II) อนุสาวรยีแ์ห่งนี้ได้
ถูกสรา้งขึน้ในปี 1896 เพื่อเป็นเกยีรตแิด่พระเจ้าวคิเตอร์ เอม็มานูเอลที่ 2 ผู้ที่ได้ขึน้เป็นกษตัรยิอ์งค์แรก
ของอติาลีในปี 1861 เป็นรูปปั้นทรงม้าในอิริยาบถก าลงัออกรบอยู่บนแท่นหินอ่อน ถ่ายรูปด้านหน้า 
ปราสาทซฟอรซ์า (Sforza Castle) จุดหมายทีไ่ม่ควรพลาดเมื่อมาเยอืนมลิาน ด้วยขนาดที่ใหญ่โตท าให้
เป็นหนึ่งในป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 16-17 ปัจจุบนัภายในเป็นพิพธิภณัฑ์และ
แกลลอรีศ่ลิปะสวยๆ แลว้แวะถ่ายรปูกบั โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) โรงละครคู่เมอืงมลิาน
มานานกวา่ 230 ปี แห่งนี้เป็นอาคารสขีาวที่ดูภายนอกแม้จะไม่สะดุดตาเท่าไรนัก แต่ภายในนัน้อลงัการ
ดว้ยโรงละครขนาดใหญ่และตกแต่งอยา่งหรหูรา เป็นสถานทีแ่สดงโชวช์ื่อดงัมากมาย ที่ด้านหน้าโรงละคร
สกาล่าบริเวณจตุัรสั พิอาซซ่า เดลล่า สกาล่า นี้เองที่เราจะได้เห็นรูปปั้น อนุสรณ์แห่งลีโอนาร์โด 
ดาวินซี (Statue of Leonardo Da Vinci) โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ลโีอนาร์โด ดาวนิซี นัก
ประดษิฐแ์ละนกัวทิยาศาตรค์นส าคญัของโลก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 อิสระช้อปป้ิงท่ี Galleria Vittorio Emanuele II ที่ตัง้อยู่ทางฝัง่ขวาของมหาวิหารมิลาน เป็น

หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในอติาล ีโดยสรา้งขึน้ในปี 1877 มากมายดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร มากมายใน
อาคารขนาด 4 ชัน้สองขา้งทางเดนิกวา้ง ทีโ่ดดเด่นมากกค็อืหลงัคาทรงโดมเป็นกระจกใส ท าให้สามารถช้
อปป้ิงไดใ้นทุกสภาพอากาศน าท่านสู่เมอืง โคโม่ (Como) เมอืงทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยทศันียภาพอนังดงาม ทัง้
เทอืกเขาแอลป์สูง และทะเลสาบโคโม่ ท าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต ยงัไม่นับผลงานศลิปะชัน้เลิศ
มากมายทัว่เมอืง โบสถ์เก่าแก่ โรงละคร และพพิิธภณัฑ์อกีมากมายให้ได้เที่ยวชมกนัอย่างจุใจ น าท่าน
เทีย่วชมเมอืง โคโม่ ชมววิสวยๆ รมิทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่ 3 ของอติาล ีด้วย
พืน้ทีก่วา้งถงึ 146 ตารางกโิลเมตร และดว้ยความลกึสงูสุดถงึ 400 เมตร ท าใหเ้ป็นหนึ่งเป็นทะเลสาบที่ลกึ
ทีสุ่ดของทวปียโุรปเลยทเีดยีว  

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

เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
วนัท่ีเก้า ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
06.35 น.  ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง 
09.30 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 



  

 

 
อตัราค่าบริการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เดก็ (อายไุม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่านละ 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 

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 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

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

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไม่คนืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  



  

 

 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 1วนั) 
พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผูเ้ดนิไม่ถึง 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถึง 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 



  

 

1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย หากมี
พาสปอรต์เล่มเก่า ไม่วา่จะเคยมวีซี่าในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่กต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิ ี
ซ่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายุ
ไม่เกนิ 6 เดอืน ไม่สวมใส่เครื่องประดบัและแวน่สายตา) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

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

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับริษทันี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พร้อมวตัถุประสงค์หรอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี
จ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็วา่ม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดร้อน เมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนา พร้อมกบัหนังสือรบัทางการเงินที่ออกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) **สถานทตูไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางให้กบัผู้เดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมาท 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 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 



  

 

- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่กต็้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ
เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เช่นกนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรื่องวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่นืวซี่าได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมอื ณ ศนูยย์ืน่วซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ  

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

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

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

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอร์มอืถอื........................................................................ 

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอาย.ุ..................................................................... 

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

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

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

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้่าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไม่เคย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไม่เคย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรุณาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 
 


