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      HILIGHT 
ปารีส | พระราชวังแวร์ซายน์ | เบิร์น| ซุก |ลูเซร์ิน |ยอดเขาทติลิส 

ลูกาโน | ล่องเรือทะเลสาบโคโม | มิลาน| เกาะเวนิส 
 

 
 
 
 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

วนัที ่ 3 – 11 ธนัวำคม 2565 89,900.- 

วนัที ่ 26 ธนัวำคม 2565 – 3 มกรำคม 2566 (ปีใหม)่ 97,900.- 

วนัที ่29 ธนัวำคม 2565 – 6 มกรำคม 2566  (ปีใหม)่ 97,900.- 

  

EUROPE : LOVE AT THE  FIRST SIGHT 
ฝร่ังเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี 

9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบนิ EMIRATES (EK) 

8 วัน 5 คืน 
เดนิทาง ธันวาคม 2565 

ราคาแนะน าเพียง  89,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพ – ดูไบ 
17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
20.35 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 373 

วันที่ 2 ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น า้แซน – ช้อปป้ิง 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ รอเปลี่ยนเคร่ือง 
03.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงปารีสด้วยเที่ยวบิน EK071 
08.00 น. ถึง สนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝร่ังเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว๋โมง) น าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมือง
ที่มีมนต์เสน่ห์อนัเหลือล้น ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึ่งใน
ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจแลวฒันธรรมที่ล า้สมยัแห่งหนึง่ของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศกึษา บนัเทิง สื่อ แฟชัน่ 
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคญัที่สดุแห่งหนึ่งของโลก น าเที่ยวชมความงดงามของมหานคร
ปารีส ผ่านชมความสวยงามของแม่น า้แซนน์ที่ตดัผ่านใจกลางกรุงปารีส ข้ามสะพานสู่ เกาะเดอ ลา ซิเต้ กลางแม่น า้แซน 
ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลยุส์ที่ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถูก
ตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝร่ังเศส แล้วผ่านเข้าสูถ่นนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึง่
ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) 
สญัลกัษณ์แห่งชัยชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้ว
เสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วจากนัน้น าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ที่โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นคร
ปารีสด้วยความสงูถึง 1,051 ฟตุ ซึง่สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจตัรัุสทรอคคาเดโร่  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย น าท่านล่องเรือแม่น า้แซน ไปตามแม่น า้แซน ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิค

ของอาคารตา่งๆ ตลอดสองฝ่ังแม่น า้นบัวา่เป็นอีกหนึง่ประสบการณ์ที่น่าประทบัใจโดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดาม
แห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายกุวา่ 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเดน่ด้วยหอคอยคู่
หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสงูจากระดบัพืน้ดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างพระเจ้าหลยุส์ที่ 16 กบัพระนางมารี องัตวัแนตต์ และยงัเป็นจดุกิโลเมตรที่ศนูย์ของประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย จากนัน้
พาท่านสมัผสักบับรรยากาศที่เต็มไปด้วยนกัชอปปิงจากทัว่ทกุมมุโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอร่ี 
ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดงัของสวิส ที่มีสาขา

วันที่ เส้นทางการเดนิทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรม 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈ - 

วันที่ 2. ดไูบ – ปารีส – ประตชูยั – หอไอเฟล – ลอ่งเรือแม่น า้แซน – ช้อปปิง้ ✈  X MERCURE PARIS IVRY QUAI DE 
SEINE 

วันที่ 3. ปารีส – พระราชวงัแวร์ซายน์ –  ดิจอง    MERCURE DIJON CLEMENCEAU 

วันที่ 4. ดิจอง – กรุงเบิร์น – เมืองซูก – ลเูซิร์น    IBIS STYLES LUZERN 

วันที่ 5. ลเูซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – ลกูาโน    ADMIRAL LUGANO 

วันที่ 6. ลกูาโน - โคโม – ลอ่งเรือทะเลสาบโคโม – มิลาน – มิลานดโูอโม    HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA 

วันที่ 7. มิลาน – เกาะเวนิส – เมสเตร้    NOVOTEL MESTRE CASTELLANA 

วันที่ 8. เมสเตร้ – สนามบิน  ✈ ✈  

วันที่ 9. ดไูบ – กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  
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เปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีห้อดงั อาทิเช่น Rolex, 
Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค า่ อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 

 
ที่พกั 

 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE PARIS IVRY QUAI DE SEINE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ –  ดิจอง  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้เดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพื่อน าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille  Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มี

ไกด์ท้องถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ที่สร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลยุส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ 
ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปปัน้ รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน  ซึง่เป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวงั 
เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวงั,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall of 
Mirror) ที่มี ความยาวถึง 73 เมตร ซึง่เป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวาย
สาส์นต่อพระเจ้าหลยุส์ที่ 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทัง้ยงัเป็นห้องที่ใช้ส าหรับจดังานเลีย้งและ เต้นร าของพระนางมารี องัตวัแนตต์ 
มเหสีของพระเจ้าหลยุส์ที่ 16,  ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแตง่อย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโป 
เลียนที่ย่ิงใหญ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย จากนัน้เดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอนักว้างใหญ่แหล่ง

ผลิตมัสตาร์ดช่ือดงั อีกทัง้ยังมีช่ือเสียงในการผลิตไวน์ชัน้เลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรเนสซองส์ โบสถ์และ
วิหารเก่าแก่ในสมยัยคุกลาง ซึง่มีจดุเด่นคือ การมงุหลงัคาด้วยกระเบือ้งสีแดงสดจดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE DIJON CLEMENCEAU หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 ดิจอง – กรุงเบร์ิน – เมืองซูก – ลูเซิร์น  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี ้

เบิร์นยังถูกจัดอันดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน า้ตาล 
(Bear Park) สตัว์ที่เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่าน  ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจบุนัเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบู
ติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกบัการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจงุเคอร์นกาส
เซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี ้ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดทูกุๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์ 
Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สดุในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพที่บรรยาย
ถึงการตดัสินครัง้สดุท้ายของพระเจ้า    

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) น าท่านเข้าชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศกัด์ิสิทธ์ิที่

ส าคญัของเมือง ตวัโบสถ์สร้างขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ส าคญั
ที่สดุในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี ้ชาวสวิสยงัมีความเช่ืออีกว่า  ถ้าใครมีเร่ืองทกุข์ร้อนใดๆ 
หรือเจ็บป่วย ถ้าได้มาขอพรกับโบสถ์แห่งนี ้จะช่วยบรรเทาให้ดีขึน้อย่างรวดเร็ว (กรณีถ้ามีพิธีภายในโบสถ์ อาจไม่ได้รับ
อนญุาตให้เข้าชม) น าท่านเข้าชมร้านท าทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของ
ครอบครัว Lohri เปิดท าการตัง้แตส่มยัศตัวรรตที่ 16 ภายในตวัอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโป
เลียน มีซุ้มประตแูละเสาโรมนั มีรูปปัน้และจิตรกรรมฝาผนงั ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนีเ้ป็น
พิพิธภณัฑ์ศิลปะล า้คา่และเคร่ืองประดบัหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะ
ล า้ค่าและเคร่ืองประดบัหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยงัมีนาฬิกาชัน้น าระดบัโลกให้ท่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น 
Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเค้กเชอร์ร่ี Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากร้าน Speck เค้กที่มี
รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีขายมากว่าร้อยปี มีบุคคลที่มีช่ือเสียงมากมายต่างเคยลิม้ลองเค้กจากร้านนี ้เช่น Charlie 
Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนีมี้การท าฟาร์มผลไม้ ทัง้สตอเบอร์ร่ี , บูล
เบอร์ร่ี, ราสเบอร์ร่ี,ลกูแพร์ ฯลฯ รวมทัง้ เชอร์ร่ี ที่มีปลกูมากกว่า 40,000 ต้น ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น 
(Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึง่ของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถกูห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่าน
ชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนสุรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่าง
กล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตัิในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความ
ยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น า้รอยส์ (Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพาน
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ไม้ที่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตร์ของชาวสวิส   
ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีห้อดงั อาทิ
เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าท่านเข้าสูท่ี่พกั IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 ลูเซิร์น – ยอดเขาทติลิส – ลูกาโน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านขึน้กระเช้าลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหม่ล่าสดุหมนุ 360 องศา รอบตวัเอง ชมทศันียภาพอนัตระการตาได้รอบทิศทาง

ตามเส้นทางขึน้สู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เข้าชมถ า้น า้แข็ง (Ice Grotto)ที่ไม่เคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนกุสนานกับการ
เล่นหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสร้าง
ความงดงามให้กบัขนุเขาเป็นอนัมาก ให้เวลาท่านเดินข้าม" The TITLIS Cliff Walk "  สะพานแขวนที่ตัง้อยู่สงูที่สดุของทวีป
ยุโรป ที่ความสูง 3,041 เมตรจากระดับน า้ทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของ
เทือกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกว้างไกลสดุสายตา (สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณีถ้าสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย) 

กลางวนั 
บา่ย 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
น าท่านเดินทางสู่เมืองลูกาโน (Lugano) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน 
(Ticino) โดยตวัเมืองนัน้ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาจ านวนมาก และมีทะเลสาบ Lugano Lake ที่สวยงามและถูกล้อมรอบด้วย
ภเูขา เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมมากแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดินเที่ยวชมเมืองลกูาโน่ 
บ้านเรือนที่น่ีตัง้บนเนินเขา ชมบ้านเรือน ร้านค้าในเขตเมืองเก่า ที่มีกลิ่นอายแบบอิตาลี บ้านเมืองทาสีสีสนัต่างๆ ผู้คนส่วน
ใหญ่นิยมเดินเลียบเลาะไปตามแนวโค้งทอดยาวของทะเลสาบ 

 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าท่านเข้าสูท่ี่พกั ADMIRAL LUGANO หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 6 ลูกาโน - โคโม – ล่องเรือทะเลสาบโคโม – มิลาน – มิลานดูโอโม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como) ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยงามบริเวณพรมแดนอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 

ทะเลสาบโคโมที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์สงูตระหง่านอนังดงาม จากนัน้น าท่านล่องเรือทะเลสาบโคโม่ (Como lake 

Cruise) ทะเลสาบโคโม่นัน้ตัง้อยู่ในจงัหวดัโคโม่ แคว้นลอมบาร์เดียเป็นทะเลสาบที่ ใหญ่เป็นอันดบัสามของอิตาลีแต่เร่ือง
ความสวยงามนัน้มาเป็นอนัดบัหนึง่ โดยพืน้ที่โดยรอบมีความยาวถึง 146 กิโลเมตรเลยทีเดียว 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ มิลาน (Milan) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิ

ลานได้ช่ือว่าเป็นหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่นเดียวกับปารีส และนิวยอร์ค อีกทัง้ยังเป็นศูนย์กลางทาง
ธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย  น าท่านสู่จดุศนูย์กลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิของเมือง ชมมหาวิหารดูโอโมแห่งเมืองมิลาน (Milan 

Duomo) มหาวิหารนีส้ร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลกเร่ิมสร้างในปี 1386 
แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมที่ท าจากหินอ่อนจ านวน135 ยอดและมีรูปปัน้หิน
อ่อนจากสมยัต่างๆกว่า 2,245 ชิน้ยอดที่สงูที่สดุมีรูปปัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า จากนัน้ชมแกลลอเรียวิค
เตอร์เอ็มมานเูอล (Galerie Victor Emmanuel) ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลกึจากด้านในซึง่เป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และ
สวยงาม และเป็นที่ตัง้ของร้านค้า    ชัน้น ามากมาย รวมถึงร้านค้าแบรนด์เนมช่ือดงัของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, 
TOD’S เป็นต้น 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ที่พกั น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที่ 7 มิลาน – เกาะเวนิส – เมสเตร้  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเน

เซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน   มีสมญานามว่าเป็น 
"ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บริเวณซานมาร์โค 
ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มี
เร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนกัโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คกุจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้
สุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี ้ ซึ่งเช่ือมต่อกับวงัดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พ านักของเจ้าผู้
ครองนครเวนิสในอดีต ซึง่นกัโทษชื่อดงัที่เคยเดินผ่านสะพานนีม้าเเล้วคือ คาสโนวา่นัน่เอง  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (สปาร์เก้ตตีห้มึกด า) 
บา่ย 
 
 
 
 
 

น าท่านถ่ายรูปบริเวณจตัุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนัง่เล่นที่สวยที่สดุในยุโรป” 
จตัรัุสถกูล้อมรอบด้วยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบ
แซนไทน์ จากนัน้อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสดุแสนโรแมนติกตามอธัยาศยั เช่น เดินเล่นชมมนต์เสน่ห์แห่ ง
นครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โคที่สวยงาม, ช๊อปปิง้สินค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมรูาโน่,หน้ากากเวนิส เลือกซือ้
สินค้าแฟชัน่ชัน้น า หรือนัง่จิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 หรือ นัง่เรือกอนโดล่า ล่องชม
คลองเวนิส หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองเมสเตร้ (Venice Mestre) หรือเวนิสฝ่ังแผ่นดินใหญ่   

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL MESTRE CASTELLANA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 8 เมสเตร้ – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้า

ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
15.25 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK136 

วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพ 
00.15 น.   เดินทางถึงสนามบินดไูบ รอเปลี่ยนเคร่ือง 
03.30 น. ออกเดินทางตอ่กลบัสูก่รุงเทพด้วยเที่ยวบิน EK376 
12.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทติย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพกั  
เช่น กรณีที่เมืองนัน้มีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 

  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคมุได้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ไม่อนญุาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง  
หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 
 
 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึ 
ผลประโยชน์ และ ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

EUROPE : LOVE AT THE  FIRST SIGHT 
ฝร่ังเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี 

9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบนิ EMIRATES (EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 
3 – 11 ธันวาคม 65 89,900.- 9,900.- 

26 ธันวาคม 65 – 3 มกราคม 66 (ปีใหม่) 97,900.- 11,900.- 

29 ธันวาคม 65 – 6 มกราคม 66  (ปีใหม่) 97,900.- 11,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 
ผู้ มีสญัชาติไทย 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตวัจริง (อายกุารใช้งานมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมลูตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชนั “หมอพร้อม” หรือวคัซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* 

ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ที่ได้รับวคัซีนครบถ้วนมาแล้ว 

3. ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกกัตวัและไม่ต้องตรวจหาเชื อโควิด-19  

    เม่ือเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 

► เง่ือนไขวคัซีน การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปประเทศยโุรป ในโปรแกรมเข้าประเทศออสเตรีย เชก สโลวคั ฮงัการี   

แสดงหลกัฐานการได้รับวคัซีน ต้องได้รับการฉีดวคัซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส 

(โดยได้รับวคัซีนไม่เกิน 270 วนั ครอบคลมุวนัเดินทาง)  

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.   ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซา่  
      ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัร์โดย      
      อตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดตอ่เจ้าหน้าที่  
      ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่  
      รับผดิชอบ คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ 
      ย่ืน รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทาง 
      เจ้าหน้าที่ 

6.  หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
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6. คา่เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
      1.     คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

  3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
  4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
  5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศฝร่ังเศส รวมคา่บริการย่ืนวีซา่ (6,900.-บาท)  
  6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน  (16 ยโูรตอ่ท่าน) 
  7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27ยโูรตอ่ท่าน) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทตู
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 
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4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน ผู้ เดินทางต้องไปย่ืน
ค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของ
ท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซา่ และจ านวนหน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับติดวีซา่ไม่ต ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง   คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั
บริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ  ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวี
ซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัตวิีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัท             
ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ /  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแล้ว)   คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออก เดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ ตามทางบริษัทของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่(Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่ง

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ฝร่ังเศส) 

ใช้เวลาท าการอนุมัตวิีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 30 วันท าการ 

ย่ืนวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหว่างย่ืนวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดงึเล่มออกมาก่อนได้ 

 

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยูต่ำ่งประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบ

ทนัท ีเพรำะกำรยืน่ขอวซีำ่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ 

และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทำงทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 
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2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ หรอื 3.5 ซม. สงู 4.5 ซม. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนำ้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนำ้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขำวเทำ่น ัน้ 

ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ำรดุ*** 

ตวัอยำ่งรปู 

 

 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, วัน

ลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดำของ

ธนำคำรท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ

บัญช ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วัน

หรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 
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- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว 

และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ 

A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรำยวนั 

 พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 
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เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
    (กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกทำงเรำจะใชข้อ้มลูนีใ้นกำรจองควิ
นดัหมำยใหท้ำ่นกอ่นและไมส่ำมำรถแกไ้ขไดอ้กี เพรำะฉะน ัน้เอกสำรทีท่ำ่นสง่ตำมมำทีห่ลงั
จะตอ้งตรงกบัขอ้มลูทีท่ำ่นกรอกใหม้ำเทำ่น ัน้) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีำ่ 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 
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13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

 

 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ).............................................. 

 

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .................................................... 

 สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 
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หมำยเหตุ กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำง

เทำ่น ัน้ 

 


