
 
 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
ปารสี | พระราชวงัแวร์ซายน์ | เบิร์น| ซุก |ลเูซิร์น |ยอดเขาทติลิส 

ลกูาโน | ลอ่งเรือทะเลสาบโคโม | มิลาน| เกาะเวนสิ 
 

 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.- 

 

 

เดินทาง ธันวาคม 2565 

EUROPE : LOVE AT THE  FIRST SIGHT 

ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาล ี

9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบิน EMIRATES (EK) 

8 วัน 5 คืน 



 
 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพ – ดูไบ 

17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความ

สะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเท่ียวบินที่ EK 373 

วันที่ 2 ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น  าแซน – ช้อปปิ้ง 

00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง 

03.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีสด้วยเท่ียวบิน EK071 

08.00 น. ถึง สนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส น าท่านผ่านพิธี

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง) น าท่าน

เดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์

อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด 

ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแลวัฒนธรรมที่ล  าสมัยแห่ง

หนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น 

วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ

โลก น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านชมความสวยงามของแม่น  า

แซนน์ที่ตัดผ่านใจกลางกรุงปารีส ข้ามสะพานสู่ เกาะเดอ ลา ซิเต้ กลางแม่น  าแซน 

ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที ่

วนัที ่ เส้นทางการเดนิทาง เช้า กลางวนั เย็น โรงแรม 

วนัที ่1. กรุงเทพฯ – ดูไบ ✈ ✈ ✈ - 

วนัที ่2. ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – 

ล่องเรือแม่น  าแซน – ช้อปปิ้ง 

✈  
X 

MERCURE PARIS IVRY 

QUAI DE SEINE 

วนัที ่3. ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ –  ดิจอง 
   

MERCURE DIJON 

CLEMENCEAU 

วนัที ่4. ดิจอง – กรุงเบิร์น – เมืองซูก – ลูเซิร์น 
   

IBIS STYLES LUZERN 

วนัที ่5. ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – ลูกาโน 
   

ADMIRAL LUGANO 

วนัที ่6. ลูกาโน - โคโม – ล่องเรือทะเลสาบโคโม – มิ

ลาน – มิลานดูโอโม 

   
HOLIDAY INN MILAN 

NORD ZARA 

วนัที ่7. มิลาน – เกาะเวนิส – เมสเตร้ 
   

NOVOTEL MESTRE 

CASTELLANA 

วนัที ่8. เมสเตร้ – สนามบิน 
 

✈ ✈  

วนัที ่9. ดูไบ – กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  



 
 

 

16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติ

ฝรั่งเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่ง

ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับ

ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโป

เลียนในศึก  เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสร้างขึ นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้ว

เสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วจากนั นน าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) 

สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ น

ในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าท่านล่องเรือแม่น  าแซน ไปตามแม่น  าแซน ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝั่งแม่น  านับว่า

เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจโดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดาม

แห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรม

สไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบน

หลังคาวิหารสูงจากระดับพื นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรส

ระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่

ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย จากนั นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วย

นักชอปปิงจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอรี่ 

ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื อสินค้าของสวิสจาก

ร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้า

มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค่ า อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE PARIS IVRY QUAI DE SEINE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ –  ดิจอง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 
 

 

 จากนั นเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพื่อน าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์

ซายส์ (Versaille  Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่

สร้างขึ นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตร

อลังการ ทั งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน  ซึ่งเป็นการใช้เงิน

อย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจ า

พระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, 

ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มี ความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาธิ

บดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้า

หลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั งยังเป็นห้องที่ใช้ส าหรับจัดงานเลี ยงและ เต้นร าของ

พระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16,  ชมห้องบรรทมพระราชินีที่

ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโป 

เลียนที่ยิ่งใหญ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนั นเดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้น

เบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั งยังมีชื่อเสียงใน

การผลิตไวน์ชั นเลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรเนสซองส์ โบสถ์และ

วิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื องสีแดงสด

จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง 

ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE DIJON CLEMENCEAU หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 ดิจอง – กรุงเบิร์น – เมืองซูก – ลูเซิร์น  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น

เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของ



 
 

 

เมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน  าตาล 

(Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่าน  ชมมาร์กาสเซ ย่านเมือง

เก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับ

การเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาส

เซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี  ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและ

ร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี 

“โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั ง น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ 

Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึ น

ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั งสุดท้ายของพระเจ้า    

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนั นน าท่านเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) น าท่านเข้าชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St 

Oswald's church) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ส าคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึ นตั งแต่ ค.ศ. 

1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ส าคัญที่สุด

ในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี  ชาวสวิสยังมีความ

เชื่ออีกว่า  ถ้าใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆ หรือเจ็บป่วย ถ้าได้มาขอพรกับโบสถ์แห่งนี  

จะช่วยบรรเทาให้ดีขึ นอย่างรวดเร็ว (กรณีถ้ามีพิธีภายในโบสถ์ อาจไม่ได้รับ

อนุญาตให้เข้าชม) น าท่านเข้าชมร้านท าทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest 

house of goldsmiths in Europe) ของครอบครั ว  Lohri เปิ ดท าการตั ง แต่

สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัย

จักวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการ

วาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล  าค่าและ

เครื่องประดับหายาก และบางชิ นมีเพียงชิ นเดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชม

อาคาร งานศิลปะล  าค่าและเครื่องประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมี

นาฬิกาชั นน าระดับโลกให้ท่านเลือกซื อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck 

Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-

LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเค้กเชอร์รี่ Zug Cherry 



 
 

 

Cake (Zuger Kirschtorte) จากร้าน Speck เค้กที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมี

ขายมากว่าร้อยปี มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายต่างเคยลิ มลองเค้กจากร้านนี  เช่น 

Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดย

เมืองซุกนี มีการท าฟาร์มผลไม้ ทั งสตอเบอร์รี่, บูลเบอร์รี่, ราสเบอร์รี่,ลูกแพร์ ฯลฯ 

รวมทั ง เชอร์รี่ ที่มีปลูกมากกว่า 40,000 ต้น ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่

เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่

ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก 

(Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึง

การสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.

1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้าม

ผ่านแม่น  ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลู

เซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดย

ใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส   ตลอดแนวสะพาน  

จากนั นให้ท่านได้อิสระเลือกซื อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีด

พับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – ลูกาโน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านขึ นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชม

ทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึ นสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เข้า

ชมถ  าน  าแข็ง (Ice Grotto)ที่ไม่เคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่น

หิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปก

คลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็นอันมาก ให้เวลา



 
 

 

ท่านเดินข้าม" The TITLIS Cliff Walk "  สะพานแขวนที่ตั งอยู่สูงที่สุดของทวีป

ยุโรป ที่ความสูง 3,041 เมตรจากระดับน  าทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ท่าน

จะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุด

สายตา (สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณีถ้าสภาพอากาศไม่เอื ออ านวย) 

กลางวัน 

บ่าย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง  

น าท่านเดินทางสู่เมืองลูกาโน (Lugano) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ในภาคใต้ของ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน (Ticino) โดยตัวเมืองนั นถูกล้อมรอบด้วย

ภูเขาจ านวนมาก และมีทะเลสาบ Lugano Lake ที่สวยงามและถูกล้อมรอบด้วย

ภูเขา เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมมากแห่งหนึ่งของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ เดินเที่ยวชมเมืองลูกาโน่ บ้านเรือนที่นี่ตั งบนเนินเขา ชมบ้านเรือน 

ร้านค้าในเขตเมืองเก่า ที่มีกลิ่นอายแบบอิตาลี บ้านเมืองทาสีสีสันต่างๆ ผู้คนส่วน

ใหญ่นิยมเดินเลียบเลาะไปตามแนวโค้งทอดยาวของทะเลสาบ 

 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง 

ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก ADMIRAL LUGANO หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 ลูกาโน - โคโม – ล่องเรือทะเลสาบโคโม – มิลาน – มิลานดูโอโม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยงาม

บริเวณพรมแดนอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบโคโมที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขา

แอลป์สูงตระหง่านอันงดงาม จากนั นน าท่านล่องเรือทะเลสาบโคโม่ (Como lake 

Cruise) ทะเลสาบโคโม่นั นตั งอยู่ในจังหวัดโคโม่ แคว้นลอมบาร์เดียเป็นทะเลสาบที่

ใหญ่เป็นอันดับสามของอิตาลีแต่เรื่องความสวยงามนั นมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยพื นที่

โดยรอบมีความยาวถึง 146 กิโลเมตรเลยทีเดียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง 

บา่ย จากนั นน าท่านเดินทางสู่ มิลาน (Milan) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม 

ตั งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั นน า

ของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่นเดียวกับปารีส และนิวยอร์ค อีกทั งยังเป็นศูนย์กลางทาง

ธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย  น าท่านสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมือง ชม

มหาวิหารดู โอโมแห่ ง เมืองมิลาน (Milan Duomo) มหาวิหารนี สร้ างด้วย



 
 

 

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลกเริ่มสร้างใน

ปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่

ท าจากหินอ่อนจ านวน135 ยอดและมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่างๆกว่า 2,245 ชิ น

ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า จากนั นชมแกลลอ

เรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่

ระลึกจากด้านในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม และเป็นที่ตั งของร้านค้า    

ชั นน ามากมาย รวมถึงร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, 

GUCCI, TOD’S เป็นต้น 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA หรือเทียบเท่า 

 

 

วันที่ 7 มิลาน – เกาะเวนิส – เมสเตร้  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือน

ของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็น

เมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน   มีสมญานามว่าเป็น 

"ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกัน

กว่า 400 แห่ง ขึ นฝั่งที่บริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั นน าท่าน

เดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มี

เรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มี

โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่

สะพานนี   ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พ านักของเจ้าผู้

ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี มาเเล้วคือ คาสโนว่า

นั่นเอง  



 
 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง (สปาร์เก้ตตี หมึกด า) 

บ่าย 

 

 

 

 

 

น าท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าว

ไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม 

รวมทั งโบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบ

ศิลปะไบแซนไทน์ จากนั นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมน

ติกตามอัธยาศัย เช่น เดินเล่นชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โคที่

สวยงาม, ช๊อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส เลือก

ซื อสินค้าแฟชั่นชั นน า หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมา

ตั งแต่ปี ค.ศ.1720 หรือ นั่งเรือกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนิส หลังจากนั นน าท่าน

เดินทางสู่เมืองเมสเตร้ (Venice Mestre) หรือเวนิสฝั่งแผ่นดินใหญ่   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL MESTRE CASTELLANA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 8 เมสเตร้ – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ 

มีเวลาในการเลือกซื อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

15.25น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ EK136 

วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพ 

00.15น.   เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง 

03.30น. ออกเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพด้วยเท่ียวบิน EK376 

12.35น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

 



 
 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงที่

เขา้พกั  

เชน่ กรณทีีเ่มอืงนั นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอียดทกุขอ้ 

หมาย

เหต ุ  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิด

จากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล

, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต

ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้า

เมือง รวมทั งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน  าเงิน) เดินทาง  

หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออก

เดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5. เมื่อท่านท าการซื อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ

เงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

ในกรณทีี่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรณุาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ กอ่นทุกครั ง มิฉะนั นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั งสิ น 

 

 

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทั งนี ขึ นอยูก่บัสภาวะ

อากาศ 

และ เหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิัทฯ จะค านงึถงึ 

ผลประโยชน ์และ ความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 



 
 

 

EUROPE : LOVE AT THE  FIRST SIGHT 

ฝรั่งเศส – สวิตเซอรแ์ลนด์ – อิตาลี 

9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบิน EMIRATES (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่พัก 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ทา่นละ 

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.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและ

ฤดกูาล 

 

 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ออกจากประเทศไทย (Update 1 มถินุายน 2565) 

 

ผู้มีสัญชาติไทย 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร 

International Vaccinated 



 
 

 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีน

พาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* 

ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว 

3. ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้อง

ตรวจหาเชื อโควิด-19  

    เม่ือเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

► เงื่อนไขวัคซีน การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปประเทศยุโรป ในโปรแกรมเข้าประเทศ

ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี   

แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-

Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส (โดยได้รับวัคซีนไม่เกิน 270 วัน ครอบคลุม

วันเดินทาง)  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.   ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ า

แล้วเท่านั น 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท า

การจองคิวยื่นวีซ่า  

      ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติ

ยกเลิกการจองทัวร์โดย      

      อัตโนมัติ 

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่าน

ติดต่อเจ้าหน้าที่  

      ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ไม่  

      รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน 

ทั งแบบหมู่คณะและ 

      ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการ

จองได้จากทาง 

      เจ้าหน้าที่ 

6.  หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอาย,ุ มี

โรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมง



 
 

 

ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั งหมด 

 

อตัราคา่บริการนี รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จาก

เจ้าหน้าที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500 ,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม)์ 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบี ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบี ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 

 

 

 

 

อตัราคา่บริการนี ไมร่วม 

     

 1.  ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, ค่าน  าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 

2 ชิ น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค    

       ประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

  3. ค่าธรรมเนียมน  ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ นราคา 

  4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 



 
 

 

  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (6,900.-บาท)  

  6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น  (16 ยูโรต่อท่าน) 

  7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27ยูโรต่อท่าน) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่่านการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเกบ็เฉพาะคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึ นจรงิ 
 

ขอ้มูลเบื องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทาง

บริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่ง

บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา

ระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วย

ตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่านั น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หาก

นับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และ

กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทาง

ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือ

เดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ต่อปกหนังสือเดินทางนั นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอย

ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งตัว๋เครื่องบนิและทีน่ัง่บนเครือ่งบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ 

ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี

ค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลา

ประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติ

ตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้

อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น  าหนัก



 
 

 

ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการ

ให้ท่ีนั่ง Long leg ขึ นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั น 

 

กรณยีกเลิกการเดนิทาง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั งหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท า

ให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึ นไป) เนื่องจากเกิด

ความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไป

ช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั งนี ท่านจะต้อง

เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียม

วีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณยีื่นวซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติวซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และท่านได้ช าระ

ค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัท             ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง เช่น ค่า

วีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า /  ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว

เครื่องบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออก เดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  

ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของ

เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด 

10.  

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบ

ห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 

ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ นมากและห้องพัก

ในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ

เหมาะสม 



 
 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่

มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน  า ซึ่งขึ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ และ

ห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (ฝรั่งเศส) 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยืน่ประมาณ 30 วันท าการ 

ยื่นวซีา่แสดงตนที่ศนูยย์ื่นวซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทาง

ราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหว่างยืน่วซี่าเขา้สถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมา

ก่อนได ้

 

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยูต่ำ่งประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบ

ทนัท ีเพรำะกำรยืน่ขอวซีำ่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทตูตอ้งกำรเพิม่เตมิ 

และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทำงทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

 

 



 
 

 

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 เป็นตนั 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน, วนั

ลา 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดำของ

ธนำคำรท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ

บญัช ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนั

หรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  



 
 

 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตวั 

และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตวัครึง่กระดาษ 

A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรำยวนั 

 พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

 

                                                                               

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 



 
 

 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
 

    (กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกทำงเรำจะใชข้อ้มลูนีใ้นกำรจองควิ
นดัหมำยใหท้ำ่นกอ่นและไมส่ำมำรถแกไ้ขไดอ้กี เพรำะฉะน ัน้เอกสำรทีท่ำ่นสง่ตำมมำทีห่ลงั
จะตอ้งตรงกบัขอ้มลูทีท่ำ่นกรอกใหม้ำเทำ่น ัน้) 

 

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

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

3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีำ่ 

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

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

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

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบนัศกึษา  

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

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

 



 
 

 

 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่......................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ).............................................. 

 

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมำยเหตุ กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำง

เทำ่น ัน้ 

 

 

 

 


