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อิตาลี-สวิตเซอรแ์ลนด-์ฝรัง่เศส 11วนั 8 คืน 
มิลาน-ทาซ-เซอรแ์มท-มงเทรอซ-์เวเว่ย-์โลซานน์-ดิจอง-ปารีส- 

แวรซ์ายส-์เบิรน์-ลเูซิรน์-ลกูาโน่-เบอรก์าโม่-มิลาน 
เท่ียวสวิสด่ืมด า่และสมัผสับรรยากาศเมืองท่องเท่ียวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์ 
ชมเมืองเลก็ๆในหบุเขาเซอรแ์มทนัง่รถไฟขึน้เขากอรเ์นอรแ์กรท...ชมวิวยอดเขาแมทเทอฮอรน์ 

ท่องเท่ียวประเทศฝรัง่เศสเมืองแห่งแฟชัน่ดินแดนท่ีสวยงาม 
ชมมหานครปารีส ล่องเรือแม่น ้าแซน ช้อปป้ิงท่ี Galeries Lafayette  
เข้าชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์เท่ียวกรงุเบิรน์ ชมเมืองฮอตอย่างลเูซิรน์,  
เดินเล่นท่ีลกูาโน่เมืองสวยริมทะเลสาบ,  เท่ียวเมืองเก่าเบอรก์าโม่ 

และช้อปป้ิงแบรนดด์งัอย่างจใุจท่ีมิลาน 
โดยสายการบิน Etihad Airways 

 

 

 

 Europe Lover 11D8N 
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บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงดงำมในเขตยโุรป ไดแ้ก่อติำล,ีสวติเซอรแ์ลนดแ์ละฝรัง่เศส น ำท่ำนชมเมอืง
ต่ำงๆดงันี้ 
มิลาน เมอืงใหญ่และมจี ำนวนประชำกรสงูทีสุ่ดในอติำลแีละยงัไดช้ือ่ว่ำเป็นศูนยร์วมของแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของ

อติำล ี 
เบอรก์าโม่ เมอืงทำงตอนเหนือของประเทศอติำล ีเป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตรข์องแควน้ลอมบำรด์ยีห์นึง่

ใน 20 แควน้ของประเทศอติำล ีมชีือ่เสยีงเกีย่วกบับรรยำกำศของควำมเป็นเมอืงยุคกลำงทีม่เีสน่หห์ลำกหลำย
ของศลิปะและประวตัศิำสตรท์ีม่มีำตัง้แต่สมยัโบรำณ 

เซอรแ์มท หมูบ่ำ้นเซอรแ์มททีน่่ำรกัๆ และมบีรรยำกำศสบำยๆ ลอ้มดว้ยเขำสงูสวยงำม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพำหนะที ่
วุน่วำยและนัง่รถไฟขึน้เขำกอรเ์นอรแ์กทเพือ่ชมววิยอดเขำแมทเทอรฮ์อรน์  

มองเทรอซ์  เมอืงสวยทำงใตข้องสวสิรมิทะเลสำบเลอมงัค ์เป็นทีต่ัง้ของปรำสำทชลิยอง และมหีลกัฐำนในกำรก่อสรำ้งมำ
ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 

โลซานน์  เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถท์ีม่สีถำปตัยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในสวสิ และเป็นเมอืงทีช่ำวไทยรูจ้กัดใีนสวสิ 
นอกจำกเป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเดจ็ยำ่แลว้ ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัทรงส ำเรจ็
กำรศกึษำดว้ย 

เบิรน์ เมอืงหลวงประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทำงวฒันธรรมจำกยเูนสโกเมือ่ปี 1983 
ลเูซิรน์  เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึง่ของสวสิฯ และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงำม อำท ิ ทะเลสำบลเูซริน์ สะพำนคำ

แปล อนุเสำวรยีส์งิโตหนิและแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคำ้ต่ำงๆ  
ลกูาโน่  เมอืงทีอ่ยู่ระหว่ำงประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอติำล ีมคีวำมโดดเด่นทีม่คีวำมงดงำมทำงธรรมชำติ

อยำ่งลน้เหลอื ถูกลอ้มรอบดว้ยภเูขำจ ำนวนมำก มทีะเลสำบงดงำมชือ่เดยีวกบัชือ่เมอืงและยงัเป็นเมอืงหลวง
แหง่พนัธ รฐัทซิโิน่ ทีม่บีรรยำกำศแบบผสมผสำนสวสิ-อติำเลีย่น จนไดร้บักำรขนำนนำมวำ่ สวสิรเิวยีรำ่  

ปารีส เมอืงทีโ่ด่งดงัทัง้เรือ่งแฟชัน่ สถำปตัยกรรม และประวตัศิำสตรท์ีน่่ำสนใจ พรอ้มชอ้ปป้ิงหำ้งลำฟำแยต 
แวรซ์ายส ์ ตัง้อยูท่ำงทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงปำรสี เป็นเมอืงทีต่ัง้ของพระรำชวงัแวรซ์ำยสท์ีย่ ิง่ใหญ่และ

สวยงำมแหง่หนึง่ของโลกและนบัเป็นหนึง่ในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุปจัจุบนัดว้ย 
 

ก าหนดการเดินทาง  23 มี.ค.-02 เม.ย.2566 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-สนามบินสวุรรณภมิู 
17.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าระหว่างหมายเลข 

8-9  เคาน์เตอรส์ายการบิน Etihad  Airways เคาน์เตอรเ์ชค็อิน ROW- Q 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลง** 

21.05 น. ออกเดินทางสู่กรงุมิลาน ประเทศอิตาลีโดยสายการบิน Etihad  Airways    เท่ียวบินท่ี EY-407 
 

วนัทีส่อง อาบดูาบี-มิลาน(อิตาลี) -ปราสาทฟอรซ่์า- มหาวิหารเซ้นตแ์อมโบรจิโอ -โบสถซ์านตามาเรีย-  
                    ทาซ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
00.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุอาบูดาบี  เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
02.55 น. ออกเดินทางสู่มิลาน  โดยสายการบิน Etihad  Airways เท่ียวบินท่ี EY-081 
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06.10 น. เดินทางถึงสนามบินมลัเพนซ่า กรงุมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และ
ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ใจกลำงเมืองมิลานหรือมิลาโน เมอืงหลกัของแควน้
ลอมบำรเ์ดยีและเป็นเมอืงส ำคญัทำงภำคเหนือของประเทศอติำล ีมชีือ่เสยีงในดำ้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิำน
ถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอรค์ ปำรสี ลอนดอน และโรม นอกจำกนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัในดำ้น
อุตสำหกรรมผำ้ไหม และแหล่งผลติรถยนต ์อลัฟำ โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิำนและสโมสร
ฟุตบอลเอซมีลิำน น าท่านชมปราสาทฟอรซ่์า หรือ Sforzesco Castle ไดร้บัการก่อสรา้งขึน้ตัง้แต่ชว่ง
ศตวรรษที ่15 โดยฟรนัเชสโกสฟอรซ์า ดยคุแห่งมลิาน ต่อมาไดม้กีารบณูะและขยายใหญ่ขึน้ในชว่งยุค
ศตวรรษที ่19 และ 17 และยงัเป็นทีต่ัง้ของป้อมปราการทีใ่หญ่ทีส่ดุแหน่งหนึ่งในยโุรป  

จากนัน้ชม มหาวิหารเซ้นตแ์อมโบรจิโอ 
Basilica of Sant’Ambrogio หนึ่งใน
โบสถท์ีเ่ก่าทีสุ่ดในเมอืงมลิาน ถูกสรา้งขึน้
เพือ่อุทศิใหก้บันกับุญแอมบรอสแหง่มลิาน 
ตวัอาคารแสดงถงึประวตัศิาสตรอ์นั
ยาวนานและศลิปะอนัศกัดิส์ทิธิท์างศาสนา 
เป็นตวัอยา่งของงานสถาปตัยกรรมแบบ
โรมนัในยคุลอมบารด์ โดยจะเหน็ไดจ้ากหอ
ระฆงั 2 หลงัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด และต่อมาไดม้ี
การบรูณะอาคารอยา่งหนกัปจัจุบนั
ประกอบไปดว้ยอาคาร 3 ชัน้ ดา้นขา้ง
ประกอบไปดว้ยงานศลิปะสะทอ้นถงึ
ประวตัศิาสตร ์หลงัคาตกแต่งดว้ยงานปนู
ป ัน้และแท่นบชูาทองค า  

และน ำท่ำนชมและถ่ายรปูภายนอกกบัโบสถซ์านตามาเรีย เดลเลกราเซีย Santa Maria Del Grazie 
โบสถท์ีม่คีวำมส ำคญัในเชงิประวตัศิำสตรเ์เละมคีวำมงดงำมอยำ่งมำกในเชงิสถำปตัยกรรมถูกสรำ้งขึน้ในปี 
1469 เพือ่อุทศิใหเ้เก่พระเเมม่ำร ีซึง่ปจัจุบนันี้ไดร้บักำรยกยอ่งในฐำนะมรดกโลกของยเูนสโกดว้ยเป็นทีเ่กบ็
ผลงำนศลิปะชือ่กอ้งโลกอย่ำง "อำหำรค ่ำมือ้สุดทำ้ย" หรอื The Last Supper ผลงำนชิน้โบแดงของเลโอนำร์
โด ดำวนิช ีทีถู่กรกัษำไวท้ีโ่บสถแ์หง่นี้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บา่ย น าท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่เมืองทาซ Tasch เมอืงเลก็ๆ น่ำรกัทีร่ำยลอ้มไปดว้ยยอดเขำสงูมำกมำยเป็น

ทศันียภำพทีส่วยมำกๆ อกีจุดหนึ่ง (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง)  
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Elite Hotel, Tasch หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
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วนัทีส่าม ทาซ-เซอรแ์มท-นัง่รถไฟขึ้นเขากอรเ์นอรแ์กรท-ชมวิวแมทเทอฮอรน์-มงเทรอซ-์ปราสาทชิลยอง 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนนัง่รถไฟจำกเมอืงทำซสู่เมือง
เซอรแ์มท Zermatt ดว้ย Shuttle 
Train เซอรแ์มทเป็นเมอืงเลก็ๆน่ารกั
และมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขา
สงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะ
ทีวุ่น่วาย เนื่องจากไมอ่นุญาตให้
รถยนตว์ิง่และเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการยก
ยอ่งว่าปลอดมลพษิทีด่แีห่งหนึ่งของ
โลก (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 12 
นำท)ี และน ำท่ำนเปลีย่นเป็นขึน้รถไฟที่
สถานีรถไฟกอรเ์นอรแ์กรท 
Gornergrat Bahn เพือ่น ำท่ำนนัง่
รถไฟไต่เขาขึ้นสู่ยอดเขากอรเ์นอร์
แกรท ผำ่นธรรมชำตทิวิทศัน์อนั
ยิง่ใหญ่สวยงำมทัง้สองขำ้งทำงจนกระทัง่ถงึยอดเขำกอรเ์นอรแ์กรท (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี  
ยอดเขำแหง่นี้มคีวำมสงูเหนือระดบัน ้ำทะเล 3,286 เมตร โดยมฉีำกหลงัเป็นววิ “ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์” 
Matterhorn ยอดเขำทีม่รีปูทรงคลำ้ยพรีะมดิทีโ่คง้ลงเลก็น้อยซึง่ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์โดยมคีวำมสงูกวำ่ 4,478 เมตร เหนือระดบัน ้ำทะเล ควำมงำมทีแ่ปลกตำและเป็นเอกลกัษณ์
เฉพำะตวัของแมทเทอรฮ์อรน์ ท ำใหม้บีรษิทัโด่งดงัระดบัโลกต่ำงชว่งชงิเพือ่ทีจ่ะไดค้รอบครองใหเ้ป็นเสมอืน

ดัง่ตวัแทนสญัลกัษณ์ของตน ทัง้ชอ็กโกแลต็ทบัเบอ
โรนทีผู่ค้นทัว่โลกต่ำงรูจ้กักนัเป็นอยำ่งดแีละผูผ้ลติ
หนงัรำยใหญ่อย่ำงพำรำเมำทพ์คิเจอรท์ีน่ ำแมทเทอร์
ฮอรน์ไปท ำเป็นโลโกข้องบรษิทัจนเป็นทีจ่ดจ ำของ
ผูค้นจำกทัว่โลก อสิระใหท้่ำนไดช้มและถ่ำยรปูกบัววิ
ทวิทศัน์อนัตื่นตำตื่นใจของยอดเขำแมทเทอรฮ์อรน์ จน
ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนนัง่รถไฟกลบัสูเ่มอืงเซอรแ์มท 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ 
ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถไฟกลบัสู่เมอืงทำซ 
ดว้ย Shuttle Train รถโคช้รอรบัท่ำนทีส่ถำนี จำกนัน้
น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองมงเทรอซ ์Montreux (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงตำกอำกำศรมิ
ทะเลสำบเจนีวำทีม่ชีือ่เสยีงเยำ้ยวนใหน้กัท่องเทีย่วเขำ้
มำพกัผอ่น ดว้ยควำมเงยีบสงบของตวัเมอืงกบั
บรรยำกำศทีสุ่ดแสนสบำย จำกนัน้น าท่านเข้าชม

ปราสาทชิลยอง Chillon Castle ปรำสำทยคุกลำงทีม่คีวำมเก่ำแก่กวำ่ 1,000 ปี โดยปรำสำทถูกสรำ้งขึน้
ในชว่งสมยัของโดยรำชวงศซ์ำวอย ซึง่ถอืไดว้่ำเป็นอญัมณีทำงประวตัศิำสตรข์องสวติเซอรแ์ลนด ์จำกนัน้น ำ
ท่ำนเดนิเล่นชมเมอืงมองเทรอซ์เมอืงตำกอำกำศรมิทะเลสำบเจนีวำทีม่ชีือ่เสยีงเยำ้ยวนใหน้กัท่องเทีย่วเขำ้
มำพกัผอ่น ดว้ยควำมเงยีบสงบของตวัเมอืงกบับรรยำกำศทีสุ่ดแสนสบำย น ำท่ำนชมรปูปัน้ของ  
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เฟรดด้ี เมอรค์ร่ีู นกัรอ้งวงควนีเจำ้ของบทเพลง We are the Champion ซึง่ถดัไปเป็น Casino Barrière de Montreux 
โดยตรงขำ้มกบัคำสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีสุ่ดของมองเทรอซส์รำ้งมำตัง้แต่ปีค.ศ. 1962 มจี ำนวนชัน้
ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพ่กัอำศยัอกีดว้ย 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กั Golf Hotel Rene Capt, Montreux หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่ มงเทรอซ-์เวเว่ย-์โลซานน์-ดิจอง (ฝรัง่เศส)  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองเวเว่ย ์Vevey 

เมอืงเลก็ๆรมิทะเลสำบเจนีวำ (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 20 นำท)ี  ใหท้่ำนแวะ
ถ่ำยรปูกบัรปูป ัน้ชำล ีแชปลิน้ Chaplin 
Statue ชำวองักฤษทีม่ผีลงำนสรำ้งชือ่เสยีง
ในอเมรกิำทีม่คีวำมหลงใหลและท่ำนเลอืกเว
เวย่เ์ป็นสถำนทีพ่กักำยใจในบัน้ปลำยของ
ชวีติ และถ่ำยรปูกบัสอ้มยกัษ์ The Fork ทีอ่ยู่
กลำงทะเลสำบเจนีวำ จำกนัน้เดนิทำงต่อสู่
เมืองโลซานน์ Lausanne Lausanne  
เมอืงใหญ่อนัดบั5 ของสวติเซอรเ์เลนดร์มิ
ทะเลสำบเจนีวำทีเ่เสนจะงดงำม โดยฝ ัง่ตรง
ขำ้มเป็นเมอืงคำสโินชือ่ดงัของฝรัง่เศสอยำ่ง 
vian-les- (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี  
น าท่ำนชมเมอืงโลซำนน์ โดยเริม่จำกวิหาร
แห่งเมืองโลซานน์ หรือช่ือเดิมรู้จกักนัในนาม Cathedral of Notre Dame of Lausanne โบสถค์รสิต์
นิกำยโปรเตสแตนต ์สรำ้งดว้ยสถำปตัยกรรมสไตลโ์กธคิ บรเิวณซุม้ทำงเขำ้มกีำรแกะสลกัอย่ำงสวยงำม 
ส่วนดำ้นในมกีระจกสทีีส่ำมำรถขึน้บนัได 160 ขัน้ขึน้ไปยงัยอดของวหิำรได ้เดมิวหิำรโลซำนน์นี้มชีือ่วำ่
วหิำรนอเทรอดำม ตำมกำรตัง้ชือ่ของนิกำยคำทอลกิแต่เมือ่เปลีย่นเป็นวหิำรนิกำยโปรเตสแตนตใ์นยคุทีม่ ี
กำรปฏริปูศำสนำ จงึไม่มใีครเรยีกวหิำรแหง่นี้ว่ำวหิำรนอเทรอดำมอกีแต่เรยีกเป็นมหำวหิำรโลซำนน์แทน 
และน ำท่ำนถ่ำยรปูกบัศาลาไทย Thai Pavilion ทีร่ฐับำลไทยส่งไปตัง้ในสวนสำธำรณะของเมอืงโลซำนน์
ใกลก้ลบัพพิธิภณัฑโ์อลมิปิก ซึง่ศำลำไทยตัง้อยูใ่นสวนสำธำรณะทีม่รีปูป ัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปำก ปิดตำ อนั
เป็นสถำนทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยำว ์  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่เมืองดิจอง Dijon ประเทศฝรัง่เศส (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.45 ชัว่โมง)  
เมอืงหลวงของแควน้เบอรก์นั น ำผำ่นท่ำนชมเมอืงดจิอง ทีเ่ป็นเมอืงชุมทำงรถไฟและศูนยก์ลำงกำรคมนำคม
ทีส่ ำคญัแหง่หนึ่งของฝรัง่เศส ทีม่ลีกัษณะคลำ้ยปำรสีอย่ำงมำก และเป็นหนึ่งในเมอืงท่องเทีย่วทีส่วยงำมของ
ฝรัง่เศส เป็นแหล่งทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งของไวน์ชัน้เลศิและมสัตำรด์ชัน้ดอีกีแหง่ของฝรัง่เศส นอกจำกนี้ยงัมี
แหล่งท่องเทีย่วและทศันียภำพสวยงำมต่ำงๆ ทีด่งึดดูนกัท่องเทีย่วจำกทัว่โลกใหเ้ขำไปสมัผสัควำมงำม 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Mercure Dijon Clemenceau Hotel, Dijon หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า ดิจอง-ปารีส-ช้อปป้ิงห้างแกลเลอรีล่าฟาแยตต์-ล่องเรือชมแม่น ้ าแซน 
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เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่มหานครปารีส Paris (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) เมอืงทีโ่ด่งดงัทัง้เรือ่งแฟชัน่ 

สถำปตัยกรรมและมปีระวตัศิำสตรม์ำอยำ่งยำวนำนนบัรอ้ยปี  
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่ำย น ำท่ำนชมมหำนครปำรสีโดยเริม่จำกเกบ็ภาพของหอคอยไอเฟิล บรเิวณหน้ำโรงเรยีนกำรทหำรหรอืจตัุรสั

ทรอคำเดโร, แวะถ่ำยรปูกบัประตชูยัแหง่จกัรพรรดนิโปเลยีนหรอื 
Arc De Triomphe ณ จตัุรสัชำรล์สเดอโกลล,์ ผ่ำนชมถนนชองเอ
ลเิซ่ยำ่นหรหูรำรำคำแพงทีโ่ด่งดงั จตัุรสัคองคอรต์ทีอ่อกแบบโดย
เลอโนตร สถำปนิกผูร้เิริม่สรำ้งเมอืงแวรซ์ำยสใ์หพ้ระเจำ้หลุยสท์ี ่
14 ทีช่วนใหร้ะลกึถงึกำรปฏวิตัใิหญ่ฝรัง่เศส  น าท่านชมภายนอก
และถ่ายรปูกบัพิพิธภณัฑล์ฟูวร ์Louvre Museum สถานทีจ่ดั
แสดงและเกบ็รกัษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณคา่ระดบัโลกจ านวน
มาก ตัง้อยูใ่นกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส พพิธิภณัฑล์ูฟวรเ์ป็น
พพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด เก่าแก่ทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของ
โลก ไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิกชาวจนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิด
ใหส้าธารณะชนเขา้ชมไดเ้มือ่ปี ค.ศ.1793 มปีระวตัคิวามเป็นมา
ยาวนานตัง้แต่สมยัราชวงศก์าเปเซยีง ตวัอาคารเดมิเคยเป็น
พระราชวงัหลวง ซึง่ปจัจุบนัเป็นสถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษา
ผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณคา่ระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อยา่งเช่น 

ภาพเขยีนโมนาลซิาผลงานของเลโอนารโ์ด ดาวนิช ี และน ำท่ำนเดนิทำงสู่ยา่นชอ้ปป้ิงหรใูจกลางกรุงปารสี 
อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมสุดหร ูณ หา้งดงัใจกลางกรุงปารสี ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ 
หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่และมชีือ่เสยีงทีสุ่ดในประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยูใ่กลก้บัโรงโอเปรา่การน์ิเยร ์มสีาขาอยู่
ตามเมอืงใหญ่ๆมากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ทีโ่ด่งดงัขึน้ชือ่ทีสุ่ดคงเป็นสาขาปารสี ทีต่ัง้อยูบ่นถนนโฮส
มานน์ เปิดกจิการในค.ศ.1894 ในยา่นโอเปรา่ทีค่นปารสีชอบเดนิชอ้ปป้ิงกนัมากทีสุ่ด มสีนิคา้หลายหลากแบ
รนดด์งัไวส้ าหรบันกัชอ้ปป้ิง ใหเ้ลอืกสรรไดอ้ยา่งครบครนั อาท ิPrada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, 
Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็นตน้ 

จำกนัน้น ำท่ำนสูท่่ำเรอืเพือ่น ำท่ำนล่องเรือชมแม่น ้าแซน Bateaux Mouche ชมแมน่ ้ำสำยหลกัของนคร
ปำรสี และทศันียภำพสองฟำกฝ ัง่และสถำปตัยกรรมอนังดงำมของอำคำรสวยงำมต่ำงๆ 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Best Western Plus Paris Velizy Hotel, Paris หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่ก ปารีส-แวรซ์ายส-์พระราชวงัแวรซ์ายส-์ดิจอง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
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เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองแวรซ์ายส ์Versailles เมอืงทีต่ัง้ของพระรำชวงัหรหูรำชือ่ดงัของโลก ตัง้อยูท่ำงทศิ
ตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงปำรสี ซึง่ปจัจุบนัเป็นส่วนหนึ่งของมหำนครปำรสี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 
นำท)ี น ำท่ำนเข้าชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles Palace พระรำชวงัทีย่ ิง่ใหญ่และสวยงำมแหง่หนึ่ง
ของโลกและนบัเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุปจัจุบนัดว้ย พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์เป็นอดตี
พระรำชวงัในยุคสมยัของพระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ทีส่รำ้งไดอ้ยำ่งวจิติรบรรจงจนกลำยเป็นตน้แบบของพระรำชวงั
อื่นๆ มำกมำย เดมิทเีมือ่พระเจำ้หลุยสท์ี ่13 แหง่ฝรัง่เศสยงัทรงพระเยำว ์ทรงนิยมล่ำสตัวแ์ละทรงเหน็วำ่
ต ำบลแวรซ์ำยสน่์ำจะเหมำะแก่กำร
ประทบัเพื่อล่ำสตัว ์จงึโปรดเกลำ้สรำ้ง
พระต ำหนกัขึน้มำในปี 1624 โดยในชว่ง
แรกเป็นเพยีงกระท่อมเลก็ๆ ส ำหรบัพกั
ชัว่ครำวเท่ำนัน้ เมือ่พระเจำ้หลุยสท์ี ่14 
ขึน้ครองบลัลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะ
สรำ้งพระรำชวงัแหง่ใหม ่เพื่อเป็น
ศูนยก์ลำงในกำรปกครองของพระองค ์
จงึเริม่มกีำรปรบัปรุงพระต ำหนักเดมิในปี 
1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลำ้นฟ
รงัค ์คนงำนอกี 30,000 คนและใชเ้วลำ
อยูถ่งึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี 1688 ทุก
ส่วนท ำดว้ยหนิอ่อนสขีำวเป็นแบบอย่ำง
ศลิปกรรมทีง่ดงำมมำก กำรก่อสรำ้ง
พระรำชวงัแวรซ์ำยสแ์หง่นี้ไดน้ ำเงนิมำ
จำกคำ่ภำษอีำกรของรำษฎรชำวฝรัง่เศส 
ต่อมำจงึไดม้กีองทพัประชำชนบุกเขำ้ยดึพระรำชวงัและจบัพระเจำ้หลุยสท์ี ่16 แหง่ฝรัง่เศสกบัพระนำงมำร ี
อองตวัเนตประหำรดว้ยกโิยตนิ ในวนัที ่16 ตุลำคม 1789 ปจัจบุนัพระรำชวงัแวรซ์ำยสย์งัอยูใ่นสภำพดแีละ
เปิดใหป้ระชำชนเขำ้ชมได ้น ำท่ำนชมภำยในทีม่กีำรแบ่งเป็นหอ้งต่ำงๆ อำท ิหอ้งบรรทม  หอ้งเสวย หอ้ง
ส ำรำญ เป็นตน้ ทุกหอ้งลว้นมเีครือ่งประดบังดงำมตระกำรตำและภำพเขยีนทีม่ชีือ่เสยีงอำท ิหอ้งกระจก 
(Galerie Des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีสุ่ดซึง่เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนำมใน
สญัญำสงบศกึระหวำ่งสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครำมโลกครัง้ที ่1 และใชเ้ป็นทีล่งนำม ในเมือ่
เยอรมนีบุกตชีนะฝรัง่เศสในสงครำมโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งนี้พระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ทรงท ำกำรก่อสรำ้งเอง 
ภำยในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บำน เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวรซ์ำยสอ์นัสวยงำม ใน
พระรำชวงัแวรซ์ำยสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง รวมภำพวำดทัง้หมด 6,123 ภำพและงำนแกะสลกัทัง้หมด 
15,034 ชิน้ พรอ้มฟงับรรยำยจำกมคัคุเทศกท์ัง้ในสว่นของกษตัรยิแ์ละพระรำชนิีรวมทัง้หอ้งโถงกระจกทีท่ตู
จำกสยำมไดเ้คยเขำ้เฝ้ำพระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่นบรเิวณอุทยำน 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี  
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่เมืองดิจอง Dijon ประเทศฝรัง่เศส (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง)   
ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Mercure Dijon Clemenceau Hotel, Dijon หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
 

วนัทีเ่จด็ ดิจอง-เบิรน์ (สวิสเซอรแ์ลนด)์ - ลเูซิรน์ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่กรงุเบิรน์ Berne เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) ทีส่รำ้งขึน้เมือ่ 800 ปีในยคุกลำงของยโุรป มหีลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์
มำกมำยซึง่องคก์ำรยเูนสโกป้ระกำศใหส้่วนหนึ่งของเมอืงเป็นมรดกโลก  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี  
บา่ย น ำท่ำนชมเมอืงเก่ำกรุงเบริน์โดยเริม่จำก

ยำ่นถนนมำรค์กำสเซ Marktgasse  ซึง่
ปจัจุบนัเตม็ไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละบตูคิ 
เป็นยำ่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมำะกบักำร
เดนิทำงเทีย่วชมอำคำรเก่ำอำย ุ200-300 ปี 
ทีม่หีอนำฬกิำดำรำศำสตรไ์ซท้ ์กลอ็คเคน่ 
Zytglogge Clock Tower อำยกุวำ่ 800 ปีที่
จะมตีุ๊กตำออกมำเรงิระบ ำใหด้ทูุกๆ ชัว่โมง
ทีน่ำฬกิำตบีอกเวลำ จำกนัน้แวะถ่ำยรปูกบั
บ่อหมสีนี ้ำตำล Bear Park สตัวท์ีเ่ป็น
สญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ จำกนัน้เดนิทำงสู่
เมืองลเูซิรน์ Luzern (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบั
หนึ่งของสวสิทีห่ลำยท่ำนอำจจะเคยไป
เยอืนมำแลว้ แต่ลูเซริน์กย็งัคงมคีวำม
สวยงำมเหมอืนเดมิ 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Ibis Styles Luzern City Hotel, Lucerne หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีแ่ปด ลเูซิรน์-ลกูาโน่ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนชมเมอืงลูเซริน์ ชมอนุสาวรียสิ์งโต 

Lion Monument ซึง่แกะสลกัอยูบ่นหน้ำผำ
ของภูเขำในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึ
ทหำรรบัจำ้งชำวสวสิซึง่ท ำงำนเป็นทหำร
รกัษำพระองคพ์ระเจำ้หลุยสท์ี ่16 แหง่
ฝรัง่เศส และชมสะพานไม้ชาเพล Chapel 
Bridge ทีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 
ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคำหน้ำจัว่ดว้ย
ภำพวำดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภำพเขยีน
เหล่ำนี้เป็นกำรเล่ำเรือ่งรำวประวตัคิวำม
เป็นมำของเมอืงลูเซริน์ โดยมหีอคอยน ้ำ 
Wasserturm อยูก่ลำงสะพำน ซึง่เดมิใชเ้ป็น
ทีคุ่มขงันกัโทษและเกบ็เอกสำรรวมทัง้ของมี
คำ่ของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็น
รปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีำนเชือ่มตดิอยูก่บัสะพำนสรำ้งขึน้รำวปี ค.ศ. 1300 สะพำนแหง่นี้เคยถูกไฟไหมไ้ป
เมือ่ปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีำรบูรณะใหมจ่นมสีภำพใกลเ้คยีงของเดมิถอืเป็นสะพำนไมท้ีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดในยุโรป  
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กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี  
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่เมืองลกูาโน่ Lugano เมอืงทางตอนใตข้องประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านชมเมอืงทีม่คีวามงดงามทางธรรมชาตริาวกบัภาพวาด เมอืงที่
ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาจ านวนมาก ตัง้อยูร่มิทะเลสาบลกูาโน่ ทะเลสาบทีม่ชีือ่เดยีวกบัชือ่เมอืงและเป็นเมอืง
หลวงแหง่พนัธรฐัทซิโิน่ ทีม่บีรรยากาศแบบผสมผสานสวสิ-อติาเลีย่น จนไดร้บัการขนานนามวา่”สวสิรเิวยี
รา่” ในฐานะเป็นเมอืงตากอากาศของชาวสวสิ น าท่านชมความงามยา่นเมอืงเก่า ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเมอืงที่
มลีกัษณะเป็นจตัุรสัสไตลเ์มดเิตอรเ์รเนียน และยงัเป็นทีต่ัง้ของย่านการคา้รวมไปถงึเหล่าอาคารเก่าแก่ของ
เมอืง ถอืเป็นอกีหนึ่งจุดท่องเทีย่วทีท่ าใหไ้ดเ้พลดิเพลนิไปกบัวฒันธรรมและประเพณีดัง้เดมิของเมอืงทีไ่ดร้บั
การอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม De La Paix Hotel, Lugano หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่ก้า ลกูาโน่-เบอรก์าโม่ (อิตาลี)-มิลาน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงเบอรก์าโม Bergamo (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง)  เมอืงทำงตอนเหนือของ
ประเทศอติำลแีละไมไ่กลจำกเมอืงมลิำน เป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญั ทำงประวตัศิำสตรข์องแควน้ลอมบำรด์ยี์
หนึ่งใน 20 แควน้ของประเทศอติำล ีมชีือ่เสยีงเกีย่วกบับรรยำกำศของควำมเป็นเมอืงยุคกลำงทีม่เีสน่ห์
ผสมผสำนไปดว้ยวฒันธรรมทีห่ลำกหลำยของศลิปะและประวตัศิำสตรท์ีม่มีำตัง้แต่สมยัโบรำณ  น ำท่ำน
เยีย่มชมยำ่นเมอืงเก่ำ Citta Alta ซึง่พืน้ทีส่่วนใหญ่ของเมอืงนัน้ลอ้มรอบดว้ยก ำแพงเมอืงแบบเวนิส ทีส่รำ้ง
ขึน้ในศตวรรษที ่17 ชมยำ่นจตัุรสัเก่ำ เปียสซ่ำ เวค็เคยีร ์Piazza Vecchia และ Old square ซึง่เป็นยำ่นใจ
กลำงเมอืงเก่ำทีแ่วดลอ้มไปดว้ยเหล่ำอำคำรทีแ่สดงออกถงึกำรผสมผสำนระหว่ำงสถำปตัยกรรมของยคุกลำง
และเรเนสซองส ์

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี  
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองมิลาน Milan (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  น าท่านชมจตุัรสัสกาล่าและรปูป ัน้

ดาวนิช ีและใหท้่านถ่ายรปูและชมความยิง่ใหญ่
ภายนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือ
มิลานดโูอโม มหำวหิำรหนิอ่อนแบบกอธคิที่
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในยโุรป สรำ้งในปี ค.ศ.1386 
ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสำนกนัเป็น
สถำปตัยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟู
ศลิปวทิยำกำร ใชเ้วลำสรำ้งนำนถงึ 500 ปี มี
ควำมวจิติรงดงำมและประดบัประดำไปดว้ยรูป
ป ัน้นบักวำ่ 3,000 รปู มหีลงัคำยอดเรยีวแหลม
จ ำนวน 135 ยอด บนสดุมรีปูป ัน้ทองขนำด 4 
เมตรของพระแมม่ำดอนน่ำเป็นสงำ่อยู ่มลีำน
กวำ้งดำ้นหน้ำดโูอโมทีม่อีนุสำวรยีพ์ระเจำ้วกิ
เตอรเ์อมมำนูเอลที ่2 ทรงมำ้คอืสถำนทีจ่ดังำน
ส ำคญัต่ำงๆ  และน ำท่ำนสูแ่กลเลอร่ี วิคเตอร ์
เอม็มานูเอล ทีน่บัว่าเป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วย
ทีสุ่ดในอติาลมีากวา่ 100 ปี เป็นศูนยร์วมสนิคำ้

แบรนดเ์นมทีท่นัสมยั มสีนิคำ้มำกมำยใหเ้ลอืกซือ้ไมว่ำ่จะเป็นเสือ้ผำ้ กระเป๋ำ รองทำ้ และนำฬกิำแบรนดช์ือ่
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ดงัมำกมำย อำท ิLouis Vuitton, Prada , Versace, Gucci, Armani หรอืแบรนดด์งัจำกอติำล ีอสิระใหท้่ำนช้
อปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดงัอยำ่งจุใจ 
 
**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า อิสระให้รบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**    
จากนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม NH Milano Fiera Hotel, Milan หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสิ่บ มิลาน-สนามบิน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

จากนัน้ใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กั  
09.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน Etihad  Airways เท่ียวบินท่ี EY-088 
18.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุอาบูดาบี  เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
21.45 น. ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน Etihad  Airways เท่ียวบินท่ี EY-402 
 

วนัทีสิ่บเอด็ สนามบินสวุรรณภมิู 
07.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาลเวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ 
หรือสถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ 

ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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ก าหนดการเดินทาง  23 มี.ค.-02 เม.ย.2566 
 

Europe Lover 11D8N 
อิตาลี-สวิตเซอรแ์ลนด-์ฝรัง่เศส 11วนั8คืน /EY  

ม.ค.-มี.ค.2566 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 102,800 
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี (เดก็1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)  102,800 
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี (เดก็1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) มเีตยีง 100,800 
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี (เดก็1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) ไมม่เีตยีง 98,800 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 20,900 
ส าหรบัท่านทีม่ตีัว๋โดยสารเครือ่งบนิแลว้ ราคาทวัรท์่านละ 64,500 

 

  **ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบนิ** 

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,500 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย ** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 
อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไมต่ า่กว่า 20 ท่าน ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผูเ้ดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย ** 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Etihad Airways เสน้ทางกรุงเทพฯ- มลิาน// มลิาน-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่  
• คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ 
• คา่ภาษสี าหรบันกัท่องเทีย่วหรอืภาษเีมอืงส าหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแหง่ 
• คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
• คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯอ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
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• คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี วงเงนิ
คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิคา่ตัว๋
โดยสาร,คา่ทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสุขภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร์ 

• คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่15 
ก.ค.2565 หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษี
ใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
• คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• คา่ธรรมเนียมวซี่าและคา่บรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ท่านละ 5,500บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื) 
• คา่ทปิพนกังานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 2,000 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื) 
• คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระคา่ทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
• สญัญำณ wifi และคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่กีำรใหบ้รกิำรฟรหีรอืบำงโรงแรม

อำจมใีหบ้รกิำรบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยูก่บันโยบำยของแต่ละโรงแรม)  
• คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท์ คำ่ซกัรดีฯลฯ หรอื

คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืคำ่แปล 
เอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ, คา่ธรรมเนียมการตรวจโควดิก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดนิทางกลบั
ประเทศไทยหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรท ำ Vaccine Passport 
• ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษเีท่ำนัน้) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรือ่งหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไมห่มดอาย ุและจะตอ้งมอีายุไม ่เหลอื
ไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมือ่ทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทุก
ท่านทีเ่ดนิทางแลว้ จะเริม่ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบัการนัดหมายการท าวซี่าโดยละเอยีด เพือ่ทางเจา้หน้าทีจ่ะ
ด าเนินการนดัหมายยืน่วซี่าพรอ้มเอกสารประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรบัการท านดัหมาย 

ขัน้ตอน 3 ท่านช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอยา่งน้อยก่อนการเดนิทาง 21 วนั เพือ่ทีท่างบรษิทั
จะ 
ไดน้ าไปเป็นคา่ใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร์ 

 
การช าระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที
หลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
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การยกเลิก 
1.หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกวา่ 21 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในการเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอวซี่า และ
คา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของคา่ทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอวซี่า 
และคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 
 
หมายเหตุ  
o ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบโดสตำมชนิดของวคัซนี ไมน้่อยกวำ่ 14 วนัก่อนกำร

เดนิทำง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศนัน้ๆใหก้ำรรบัรอง และควรมเีอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนีพำสปอรต์ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไมส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเข้า
ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง ไมค่รบถว้น หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารอนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่น
ทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
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ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o เนื่องจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูกปฎเิสธกำรเขำ้
ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 

o เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯแลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทัง้หมด 

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบที่มอีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำงอำบน ้ำ 

ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15-20 วนัท าการหรือมากกว่าเน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

- ผูย้ื่นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายยื่นค าร้องท่ีศนูยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ื่น 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผูย้ื่นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 

ยกเว้น ผูย้ื่นค าร้องสงูอายมุากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั / กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบา้น (กรณีเดก็), 

ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ

เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบเุจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลีกเล่ียง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอยา่งน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายนุ้อยกวา่ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษทีม่ตีราประทบัจากรา้นแปล 
 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์ือถอื  
- ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้ และกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษทีม่ตีราประทบัจากรา้นแปล 
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- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่และกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษทีม่ตีราประทบัจากรา้นแปล 
- ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุลและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษทีม่ตีราประทบั

จากรา้นแปล 
- ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านทีห่ยา่แลว้ และกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษทีม่ตีราประทบัจากรา้นแปล 

 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรอืระบุวนัทีเ่ดนิทางอยา่งชดัเจน (หนงัสอืรบัรองการ
ท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษทีม่ตีราประทบัจากรา้น
แปล 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
-  สเตทเม้นทจ์ากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปจัจุบนัทีส่ดุ
หรอืไมเ่กนิ 15 วนันบัจากวนันัดหมายยืน่วซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัชี 
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรุณาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นรว่มดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่าย

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกวา่ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชือ่และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
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คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื่นขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
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1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

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

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
 

 โทรศพัทมื์อถือ................................................. อีเมลล ์...........................................................................  
 

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเกี่ ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) ................................. 



2303-2201-V004                                                           www.smileytour.com                                                                  Page 19 of 19 

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอดุมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
 

    ตัง้แตว่นัท่ี ...................................... ถึงวนัท่ี .........................................  รวม........... วนั 

    ไดร้ับวีซา่จากสถานทูตใด ..................................................................................................... 

   

    ทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 


