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วิหารดโูอโมมิ่ลาน – เจนวั – ปอรโ์ตฟิโน่ – โมนาโค 

นีซ – คานส ์– มาเซย ์– แอ็กซ ์ซอง โพรวองซ ์

อาวีญง – มหาวิหารลียง – เบิรน์ – ลเูซิรน์ – ซรูคิ 

*** เมนพิูเศษ .... พิซซา่ / สปาเกต็ต้ี / หอยเอสคาโก ้*** 
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ก าหนดการเดนิทาง 10-18 เมษายน 2562 (79,900.-) 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – มลิาน 
 

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่4  ผูโ้ดยสารขาออก  ประตทูางเขา้ที ่3 

เคานเ์ตอร์แถว D  สายการบนิไทย แอร์เวย ์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจา้หนา้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ 

 บริษัทฯ  จดัเตรยีมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะน ามาแจกคืนให้ท่าน 
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมคีม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกว่า 100 มลิลลิติร 

หา้มน าติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซ้ือภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
 

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทา่นกรณุาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ าหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    มลิาน – เจนวั 
 

00.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน  ประเทศอิตาลี  โดยเท่ียวบินที่  TG 940 

(ใช้เวลาในการบินประมาณ 11 ชั่วโมง 55 นาที) 

07.10 น. เดินทางถึง เมอืงมลิาน เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ซึ่งเป็นเมืองแห่งแฟชั่นส าคัญ

เมืองหนึ่งของโลก เมืองศูนย์กลางทางการค้า และการพาณิชย์ทางภาคเหนือของอิตาลี ซึ่ง

ผสมผสานไปด้วยอาคารแบบสมัยใหม่และเก่า ตั้งอยู่รวมกันอย่างกลมกลืน 

(เวลายโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลายโุรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 
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จากนั้น น าท่านเข้าสู่จุดศนูย์กลางอันศกัดิ์สิทธิ์ คือ ดโูอโม ่ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน มหาวิหารแบบ

กอธิคที่ใหญ่เป็นอันดบัสามในยโุรป สร้างในปี 1386 ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมจ านวน 

135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 

เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แล้วน าท่านผ่านชม

แกลลอเรยี วิคเตอร์ เอม็มานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่ และมีความสวยงาม หลังจากนั้น ชม

โรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปปั้นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดงั จากนั้น 

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสนิค้าชั้นน าของอิตาลี ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าแฟชั่นชั้นน าต่าง ๆ 

ของอิตาลีได ้ ณ ย่านชอ้ปปิ้งหลังดโูอโม่ อาทิเช่น Gucci, Ferragamo, Louis Vuitton, 

Valentino, Cartier, Chanel, Moschino, Hermés, D&G, Tod's, Prada, Bulgari, Chopard, 

H&M, Zara, … 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเจนวั อดีตแคว้นโบราณของประเทศอิตาลี ทั้งยังเป็นเมืองบ้านเกิด

ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินทางที่มีชื่อเสียงของโลก พร้อมน าท่านชมทศันยีภาพของเมือง 

ที่ต้ังอยู่ริมทะเล และเข้าสู่เขตเมืองเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 16 

(ระยะทางประมาณ  143  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเจนวั อดีตแคว้นโบราณของประเทศอิตาลี ทั้งยังเป็นเมืองบ้านเกิด

ของคริสโตเฟอร ์ โคลัมบัส นักเดินทางที่มีชื่อเสียงของโลก พรอ้มน าท่าน

ชมทัศนียภาพของเมือง ที่ต้ังอยู่ริมทะเล และเข้าสู่เขตเมืองเก่าที่สร้างขึ้น

ตั้งแต่ทศวรรษที่ 16 จากนั้น น าท่านถ่ายรูปกับรปูปัน้ของครสิโตเฟอร์ 

โคลัมบสั ที่มีชื่อเสียงตลอดกาล น าท่านเดินเล่นชมโบสถ์ประจ าเมือง หรือ

ดโูอโม่ที่สร้างขึ้นในแบบโรมันเนสค์ และโกธิค ราวศตวรรษที่ 12-14 และ

น้ าพุกลางเมือง เดินชมย่านศูนย์กลางท่ีเรียกว่า เปียซซ่า เดย์ เฟร์รารี่ 

บริเวณที่โคลัมบสัเคยอาศยัอยู่ตอนเด็ก ๆ ชมย่านเมืองเก่าที่ยังคงบรรยากาศของวนัเวลา และ

กลิ่นอายของชุมชนในสมยัก่อน ซึ่งเคยเป็นแหล่งรวมของกะลาส ีพ่อค้า และผู้คนจากทั่วสารทิศ 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE  หรอืเทียบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง    เจนวั – ปอรโ์ต ฟโิน ่– โมนาโค  (ฝรัง่เศส) – นซี 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงปอรโ์ตฟโิน เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงในระดับ

โลก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจงัหวัดของเจนวั ประเทศอิตาลี ที่ถูกล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็ก ๆ จนได้รบัการ

ขนานนามว่าเป็น "สวรรค์แห่งเมืองท่า" ส าหรับนักท่องเท่ียวก็ว่าได้  

(ระยะทางประมาณ  214  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

จากนั้น น าท่าน ชมเมอืงปอรโ์ตฟโิน เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่แสนน่ารัก ภายในตัวเมืองประกอบไปด้วยด้วย

บ้านเรือนหลากสีสัน ซึ่งตั้งเบยีดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบลอ้มอ่าวที่มีเรอืยอร์ช จอด

เต็มไปหมด  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ นครรฐัโมนาโค ซึ่งเป็นชื่อเรียกประเทศเล็กๆ ในทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนชายฝั่ง

ส่วนสุดท้ายของฝรั่งเศส จดัเป็นประเทศท่ีเล็กเป็นอันดบั 2 ของโลกรองจากนครรัฐวาติกันใน

อิตาลี มีพื้นที่ของประเทศเพียง 1.95 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มีเมืองหลวงชื่อว่า “โมนาโค-วลิล”์ 

ยงัคงเป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตย โดยมีเจ้าผู้ครองนครราชรัฐเป็นประมุข

ภายใต้รัฐธรรมนูญ มีราชวงศ์กริมาลดีปกครองสืบทอดมากว่า 700 ปี 

(ระยะทางประมาณ  206  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

จากนั้น น าท่านถ่ายภาพกับความหรูหราของ คาสโินแห่งมอนตคิารโ์ล โดยคาสิโนในโมนาโกนั้นเปิด

เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1856 และต่อมาในปี ค.ศ. 1878 

เจ้าชายชาร์ลส์ที่ 3 ได้มีค าสั่งให้สร้างคาสิโนแหง่มอนติ

คาร์โลขึ้น ซึ่งปจัจุบันนี้คาสิโนกลายเป็นตัวการส าคัญ ใน

การดึงเงินตราต่างประเทศเข้ามาในโมนาโคอย่าง

มากมาย มีเวลาอสิระให้ท่านบนัทึกภาพความยิ่งใหญ่ของ

อาคาร และสิ่งก่อสร้างภายในมอนติคาร์โล  

จากนั้น น าท่านชมวิวตระการตาของท่าเรือยอทช์ของมหาเศรษฐี จากทั่วทุกมุมโลกที่บริเวณโมนาโค-

วิลล์ ซึ่งเป็นที่ต้ังของพระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์กริมาลดี จากนั้น น าท่านถ่ายรูป พระราชวัง

หลวงแห่งโมนาโค พระราชวังท่ีเป็นที่พ านัก

อย่างเป็นทางการของกษัตริย์แห่ง

ราชวงศ์กริมาลดมีาตลอด ตั้งแต่เข้า

ปกครองโมนาโคในปี ค.ศ. 1297 จนถึง

ปจัจุบัน  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงนซี นีซจัดเป็นเมืองแรก ๆ ในยุโรปที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว 

เป็นเมืองตากอากาศที่โด่งดงัมากของยุโรป แม้แต่พระราชินีวิคตอเรยีของอังกฤษก็ยังมา

พักผ่อนในช่วงฤดูหนาวตดิต่อกันหลายปี 
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(ระยะทางประมาณ  21  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  PARK INN BY RADISSON  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง    นซี – คานส ์– มารเ์ซย ์
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
 

จากนั้น น าท่านผ่านชมบริเวณศนูย์กลางเมืองเก่า, ท่าเรือ อาคารบ้านเรอืนที่สร้างอย่างสวยงามใน

ศตวรรษที่ 18 ในส่วนที่เป็นความสวยงามของอาคารบ้านเรือนที่ติดริมทะเล และย่านถนนที่

เรยีกว่า “พรอมเมอนาดเดซองแกลส์” ฝั่งน้ าสีคราม และเมืองรีสอร์ท ด้วยอากาศที่อบอุ่นจาก

แสงอาทิตย์มากเป็นพิเศษนั่นเอง ผู้รักการอาบแดด และถือเป็นแฟชั่นคน

รวยที่ท าอย่างไรให้สีผิวเปน็สีน้ าตาล หรอืเพื่อเรอืนร่างมีร่องรอยของการ

เผาของแดดริมทะเล  นีค่ือแฟชั่นค่านิยมของชาวเมืองนีซ จากนั้น น า

ท่านถ่ายรูปคู่กับ จัตรุสัเมสซนิา่ จตัุรัสซึ่งประดับด้วยไม้ดอกนานาพันธุ ์

นอกจากนั้นยังมีน้ าพุสวยงามและอาคารทรงคลาสสิกตั้งอยู่เรียงราย ซึ่ง

นิยมทาสีสันสดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอนใต้ของฝรั่งเศส 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคานส ์ เมืองริมชายฝั่งริเวียร่าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส เป็นเมืองที่จดังาน

ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนั่น คือ เทศกาลภาพยนตรเ์มอืงคานส ์ (Cannes 

Film Festival) เป็นเทศกา  ลภาพยนตร์ท่ีมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1946 ถือเป็น
เทศกาลภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ที่สุดในโลก และมีอิทธพิลมากที่สุด งานจะจดั

ขึ้นประจ าปีราวเดอืนพฤษภาคมของทุกปทีี่เมืองคานส์นี้เอง ถ่ายภาพ

บริเวณ  สถานทีจ่ัดงานเทศกาลภาพยนตร ์ พร้อมชมรอยมือประทบัของ

เหล่าดาราที่มาเย่ียมเยียนเมืองคานส์  

(ระยะทางประมาณ  33  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมารเ์ซย ์เป็นเมืองใหญ่อันดับสอง และเมืองท่าอันดับหนึ่งของฝรั่งเศส ได้

ชื่อว่าเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนสู่ดินแดนฝรั่งเศส ตั้งแต่

การค้นพบ  และกอ่ตั้งมาตั้งแตยุคกรีก เป็นเมืองที่เต็มไป

ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 2,600 ปี    มีเกาะเล็ก

ห่างจากฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตรเป็นที่ต้ังของคุกเก่าแก ่

(เป็นทั้งอดตีปราสาท) และส าหรับผู้ที่ชอบฟุตบอลก็คงจะ

รู้จักดกีับทีมสโมสร โอลิมปิค มาร์เซย์ อดีตแชมป์ยูฟ่าปี ค.ศ. 1993  
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(ระยะทางประมาณ  176  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  NOVOTEL EST  หรอืเทียบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    มารเ์ซย ์– แอก็ซ ์ซอง โพรวองซ ์– อาวญีง 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านเดินเล่นชมเมืองมาร์เซย์ ให้ท่านได้แวะถ่ายรปูกับ สวนดอกไมท้ีห่นา้พระราชวงั 

LONGCHAMP PALACE ซึ่งมีความ

สวยงามติดอันดบัสวนที่สวยที่สุดแห่ง

หนึ่งในยุโรป พาท่านไปชมท่าเรอืเก่า 

ให้ท่านได้เดินเล่นชมบรรยากาศทะเล

เมดิเตอร์เรเนียนแบบวิวพาโนรามา 

รวมทั้งได้ถ่ายรูปท่ีมีเบ้ืองหลังเป็นวิวของมหาวิหารนอร์ธเทอร์ ดาม เดอ ลา การ์ด 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงแอก็ซ ์ซอง โพรวองซ ์ เมอืงที่ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เป็นเมืองที่

สวยที่สุดเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส ชื่อของเมืองมาจากค าว่า AQUAE ท่ี

แปลว่าน้ าในภาษาละติน ที่นี่มีน้ าพุมากมายให้พบได้ทุกซอกทุกมุมของ

เมือง อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของแคว้นโปรวองซ์ เมืองนี้เป็นเมือง

ตากอากาศยอดนิยมเนื่องจากมีอากาศอบอุ่น มที้องฟ้าสีฟ้าสดกับน้ า

ทะสีครามท าให้ได้รับการขนานนามว่า “โคต้ดาซรู”์ และด้วยอาคาร

บ้านเรือนที่เป็นสถาปตัยกรรมแบบบารอคอันหรูหรามากมายที่

หลงเหลือมาจนถึงปจัจุบัน จงึได้รบัการรบัรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้

เปน็ “เมอืงมรดกโลก” 

(ระยะทางประมาณ  32  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาที) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชมเมืองแอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ อดีตเคยเป็นที่ต้ังของรัฐสภาแคว้นโพรวองซ์ มีเรอเน 

(ROI RENEE) เจ้าเมืองเป็นผู้ส่งเสริมศิลปะ อันประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่ตกมาถึงทกุวันนี้ เป็น

เมืองสวยที่ท าให้ชนชั้นสูงใน โบราณกาลเดินทางมาพ านัก การปฏิวัติฝรั่งเศสในปี 1789 ท าให้

ความเจริญของเมืองสะดุดลง ประกอบกับชาวเมืองท่ีเป็น

ชนชั้นสูงไม่ยอมรับความเจริญทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการ

สร้างทางรถไฟหรือเปิดประตูรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

ท าให้เมืองนี้ยงัคงความงามและกลิ่นอายเมืองโบราณได้

อย่างมั่นคง ถนนหนทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความ

ร่มรื่น เป็นเมืองบ้านเกิดของคนดังหลายคน เช่น กงต์ 

เดอ  มิราโบ อันเป็นท่ีมาของชื่อถนนสายที่สวยที่สดุของเมืองคือ กูร์ส มิราโบ  
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอาวญีง เมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์ตอนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่มี

ก าแพงล้อมรอบเมือง รุ่งเรอืงไปด้วยศิลปะวัฒนธรรม พระสันตะปาปาทรงเคยย้ายจากกรุงโรม

มาประทบัท่ีนี้ในปี 1309 อาวีญงจึงกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนา อาวีญงเป็นเมืองเก่าที่สร้าง

มาตั้งแต่ 539 ปีก่อนคริสต์ศักราช เคยอยู่ภายใต้การปกครองของโรมัน 

(ระยะทางประมาณ  90  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

จากนั้น น าท่านผ่านชม พระราชวงัสนัตะปาปา (Palace of the Popes) อดีตพระราชวังที่ประทับของ

สันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกแห่งกรุงโรม ซึ่งต่อมาพระราชวังแห่งนี้ 

ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในป ี 1995 จากนัน้ น าท่านถ่ายรูป

ด้านหน้ากับวิว สะพานแซ็ง เบเนเซ (Pont 

ST. Benezet) สะพานที่มีเรื่องเล่าขานกัน

ต่อมาว่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชื่อว่าเบเนเซ 

ได้ยินเสียงจากสวรรค์สั่งให้สร้างสะพานข้าม

แม่น้ าโรนที่เมืองอาวีญง เบเนเซได้ไปบอก

ชาวบ้าน ปรากฏว่าไม่มีใครเชื่อ จนเจ้าคณะ

นักบวชคนหนึ่งได้บอกกับเบเนเซว่า หากสามารถโยนหินก้อนใหญ่ลงแม่น้ าโรนได้ พวกเขาก็จะ

เชื่อเบเนเซว่าพูดเรื่องจริง ปรากฏว่าเบเนเซสามารถยกก้อนหินก้อนใหญแ่ล้วโยนลงแม่น้ าได้

อย่างไม่น่าเชื่อ ท าให้ชาวเมืองเกิดความศรัทธาจนช่วยกันสร้างสะพานนี้ได้ส าเร็จ สะพานนี้

สร้างขึ้นเมื่อปี 1177 แล้วเสร็จเมื่อปี 1185 เดิมมีความยาวถึง 947 เมตร ประกอบด้วยช่วงสะพาน

ถึง 22 ช่อง ในสมัยนั้นนับเป็นสะพานหินเพียงสะพานเดียวที่สร้างบนแม่น้ าโรน 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  NOVOTEL  หรอืเทียบเทา่ 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง    อาวญีง – ลยีง – เบริน์  (สวติเซอรแ์ลนด)์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงลยีง เมืองเก่าแก่สมัยก่อนคริสตกาล ใหญ่เป็นอันดบัสามของฝรั่งเศส 

ตั้งอยู่ริมแม่น ้าโรน (Rhone) และโซน (Soane) เป็นประตูเปิดสู่ภาคใต้  

(ระยะทางประมาณ  230  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย  น าท่านชมเมืองลียง มีชื่อเสียงด้านอาหารการกินและยงัเป็นศูนย์กลางการผลิตผา้ไหมของ

ยุโรป จากนัน้ น าท่านชม บาสลิสิก ์ นอเตรอดาม เดอ ฟรูว์ิแยร์ 

สัญลักษณ์ของเมืองลียง สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 เลียนแบบ

สถาปัตยกรรมสมัยไบเซนไทน์ ที่ต้ังอยู่บนเนินเขาคล้ายกับวิหารพระ

หฤทัยในปารีส ภายในมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสค เป็นวิหารที่มี

ความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง เป็นมหาวิหารที่สวยงามของเมืองลียอง และ

มองลงมาเห็นตัวเมืองท่ีตั้งบนสองแม่น้ า 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเบิรน์ นครหลวงอันงามสง่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งสร้างมา

ตั้งแต่ ค.ศ. 1191 โดยดยุคแห่งเบิร์ดโทลต์ที่ 5 แห่งซาริงเกน  

(ระยะทางประมาณ  288  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  NH FRIBOURG  หรอืเทียบเทา่ 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง    เบริน์ – ลเูซริน์ – ซรูคิ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้  น าท่านชม กรงุเบริน์ มมีรดกโลกอันล้ าค่าที่ถ่ายทอดและ

อนุรักษ์มาสู่ปัจจบุนั เบิร์นสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป 

มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้

ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดกโลก จากนั้น 

น าท่านชม หอนาฬกิา ที่มีหน้าปดัขนาดใหญ่ เป็นประตู

โบราณต้ังคร่อมอยู่ครึ่งถนน ผ่านชมโบสถ ์ และย่านเมือง

เก่าที่มีร้านค้าเรียงรายมากมาย ผ่านชมน้ าพทุี่ต้ังอยู่

กลางถนนเป็นระยะ ๆ อย่างสวยงาม ในถนนที่เป็นวอลค์

กิ้งสตรีท ที่สวยงามอีกเส้นหนึ่งของยุโรปสมกับเป็นเมือง

หลวงของประเทศ  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงลูเซริน์ เมอืงตากอากาศริมทะเลสาปที่โด่งดังของสวิส และยังมี

ความส าคัญในด้านการกอ่ก าเนิดสมาพันธรฐัอีกด้วย เมืองนี้ต้ังอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า 

เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ  

(ระยะทางประมาณ  112  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 45 นาที) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกับ อนสุาวรยีส์ิงหโ์ตแกะสลกั ริมหน้าผาสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ 

และเสียสละ ที่ถูกสร้างขึน้เพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิส ท่ี

เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส 

จากนั้น น าท่านชม สะพานไมช้าเปล เป็นสะพานไม้ที่

เก่าแก่ที่สุดในลูเซิร์น ที่มีอายุกว่า 800 ป ี ทอดตวัข้าม

แม่น้ ารอยส์ และที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและมีชื่อเสยีงที่สุด

ของลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด จากนั้น มี

เวลาให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งท่ีมีร้านตัวแทน

จ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง (ฮอยเออร,์ กุชชี,่     โรแลก็ซ์, โอ

เมก้า, ลองยิน, สว๊อท ฯลฯ) อาทิ ร้านบคุเคอเรอร์, กื

อเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของท่ีระลึก...มดีพับทหาร

สวิส, ช็อคโกแล็ต, และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียง 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ นครซรูคิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ เป็นเมืองที่

ส าคัญทางด้านการค้า ศูนย์กลางการเงิน เศรษฐกิจและการธนาคารของยุโรป ซึ่งมอบชีวิตชีวา

ให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

(ระยะทางประมาณ  52  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  PARK INN AIRPORT  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง    ซรูคิ – กรงุเทพฯ  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านชม ววิทะเลสาบซรูคิ ซูริคเป็นเมืองที่มที าเลที่ต้ังอันงดงาม ต้ังอยู่ริมทะเลสาบซูริค 

ครอบคลุมตั้งแต่เมืองซูริคเรื่อยไป จนถึงแคนตอนซังต์กัลเลน โดยมี

แม่น้ าลิมมัติ (Limmat) ไหลผ่าน และยงัเคยเป็นท่ีตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มา

นานกว่า 7000 ปีทเีดียว จากนั้น น าท่านผ่านชม โบสถเ์ซนตป์ีเตอร ์นี้

สันนิษฐานว่าตัวโบสถห์ลงัเก่าสร้างมาต้ังแต่ราวศตวรรษที่ 8 ต่อมามีการ

บรูณะปรับปรุงสองครั้งคือ ในศตวรรษที่ 13 ปี 1705 ตลอดยุคกลาง 

ด้านหลังหน้าต่างบนหลังคายอดแหลมของโบสถ์ คือที่พักของยาม

รักษาการณ์ประจ าเมือง ซึ่งจะคอยระแวดระวังภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะ   

ไฟไหม้ โดยจะคอยมองมาจากหน้าต่างทุก ๆ 15 นาที เพื่อเตอืนก่อนเกิด

เหตรุ้าย ซึ่งหากเกิดเหตุนอกจากจะส่งเสียงเตือนแล้วยังจะมีการแขวนธง

เป็นสัญญาณด้วย ตวัโบสถ์นั้นต้ังลึกเข้าไปในจัตุรสั St.Peterhofstatt 

สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ที่หอคอยมีหน้าปัดนาฬิกาที่ว่า

กันว่าเปน็หนา้ปัดนาฬกิาของโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกด้วย  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงซูริค 

13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG 971 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  11 ชัว่โมง) 

 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 
 

05.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาพ......... 

   

 

****  END  OF  TOUR  **** 
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*** หมายเหต ุ:- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย ์.... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมอืงนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมอืงที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกดิขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 คณุปิก๊ / คณุเมย ์/ คณุมิน้ 

 
 

 

สกลุเงนิ  อติาล,ี ฝรัง่เศส ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO) 

   สวติเซอรแ์ลนด ์ ใชเ้งนิสกลุ สวสิฟรังซ ์(SWISS FRANC) 

 

ไฟฟา้ 220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน ณ เมอืงตา่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวยีนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายกุ็ตาม  

บริษทัฯ ขอแนะน าวา่ควรต้องไปท าพาสปอรต์ใหม่ก่อนมาท าการจองทวัร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยงัไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปท าศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปท าพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท าจมูก ท าตา ท าปากใหม ่

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ท าฟัน / ดดัฟัน) ก็ท าให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่ส าคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการช ารุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไมส่ามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปียกน้ าเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรื่อง “คดคีวาม / การตัง้ครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / ค าสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ าประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ท าให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ ์

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ ไดท้ั้งสิน้ ซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

ถอืเปน็ความรบัผิดชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท าความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐานการท าวซี่าฝรัง่เศส 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) ที่เหลอือายุเกนิกวา่ 6 เดอืน  และเหลอืหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รปูถา่ยส-ีปัจจบุันขนาด 35 ม.ม.  ื45 ม.ม. จ านวน....2…รปู  (***รปูสฉีากหลงัสขีาวเทา่นัน้***)  รูปใหม่ไม่เกิน 6 เดือน 

- ใบหน้าต้องชัดเจน มองเห็นหน้าผาก และใบหูทั้งสองข้าง ... หากมีผมปรกหน้า ต้องใส่เจลหวีขึ้น หรอืตดิกิ๊บ 

- ห้ามสวมแว่นตา และคอนแทคเลนส์สีต่าง ๆ 

- ห้ามใส่เครื่องประดบั, สร้อยคอ, ต่างหู ทกุชนิด 

3. ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรขา้ราชการ /   

ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบหยา่ /  

ส าเนาสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ปขีึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐานการท างาน   

(จดหมายรบัรองการท างาน เปน็ภาษาอังกฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่านั้น) 

(กรณุาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถ่ายส าเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้า (คดัมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอืหนังสือจดทะเบียน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนกังานบรษิทั / ข้าราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการท างาน  

(ระบวุนัเขา้ท างาน / ต าแหน่ง / เงนิเดอืน / ระยะเวลาทีจ่ะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการ 

- นกัเรียน / นกัศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท าอาชพีอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ท า + รายได้ 

5. พนกังานบรษิทั ... ถา่ยส าเนาสลปิเงนิเดอืน (PAY SLIP) ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

6. หลกัฐานดา้นการเงนิ  

- ถ่ายส าเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรายวนั) ทีม่ียอดเงนิคงเหลอืในบัญชีไม่ควรต่ ากว่า 6 หลัก 

(หน้าชื่อเจ้าของบัญชี และตวัเลขย้อนหลัง UPDATE อย่างน้อย 4 เดอืน)…1…ชุด (ควรเลอืกบญัชทีีม่กีารเขา้ออกเงนิ

อยา่งสม่ าเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบั

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง)  

***หมายเหต*ุ** ถา้เปน็บญัชเีงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย / ไทยพาณชิย ์/ ยโูอบ ี/ 

ทหารไทย ตอ้งขอใหท้างธนาคารออกเปน็ STATEMENT ยอ้นหลงั 4 เดอืน…1…ชดุ 

7. กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบิดา/มารดา หรอืเดนิทางไปกบับิดา/มารดา ทา่นใดทา่น

หนึ่ง จะต้องท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บุตร

เดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและตรา

ประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง…1…ชุด 

 

 **หมายเหต*ุ*   - คา่บรกิารแปลเอกสารทกุอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร์ 

  - ส าเนาเอกสารทกุฉบบั (...ลกูคา้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
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แผนทีศ่นูย์ยืน่วซีา่ TLS CONTACT ฝรัง่เศส 

ที่อยู่  สาทรซิตีท้าวเวอร์  (บทีีเอส ชอ่งนนทรี)  ชัน้ 12  ถ.สาทรใต ้ กรุงเทพฯ  
 

***หมายเหต*ุ** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน 

ทางสถานทตูฝรั่งเศสไมอ่นญุาตใิหด้ึง

พาสปอรต์ในระหวา่งการยืน่ค ารอ้ง 

- การสแกนลายนิ้วมือทางศนูย์ย่ืนวีซ่า 

TLS จะก าหนดวนัสแกนลายนิว้มอืให้ 

ซึ่งไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ ต้องมา

ตามวันนดัหมายของทาง TLS เท่านั้น 

ซึ่งจะก าหนดการล่วงหน้า อย่างน้อย 

3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง (ทางฝ่าย

ขายจะแจ้งวนัเวลาให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ที่ต้องน าติดตวัไปใน

วันสแกนลายนิ้วมือ  

บัตรประชาชน+สมดุเงนิฝากธนาคาร  

 

หมายเหต ุ 1. การบิดเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระ

ไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวย

ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด จะขอ

ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดยท้ังหมด  

4. การพิจารณาการให้วีซา่หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทน

อ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดลุพนิจิของ

ทางสถานทตูฯ เทา่นัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความ

ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามที่ระบเุท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซา่ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   
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ถ้าท่านจองทัวร์แล้วรบกวนกรอกข้อมูลค าร้องเพิม่เตมิ 1 คน / 1 ใบ 
พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทางแล้วกรุณาส่งแฟกซ์ได้ที่เบอร์ 02-231-3399  

เพือ่มาจองควิยืน่วซ่ีาฝร่ังเศส 

 

ข้อมูลค าร้องเพิ่มเติมของวซ่ีาฝร่ังเศส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ช้ัน-ยศ             
วนั/เดือน/ปีเกดิ     สถานทีเ่กดิ       
หมายเลขหนังสือเดินทาง                
วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง           วนัทีห่มดอายุหนังสือเดินทาง    
สถานภาพ    โสด   แต่งงาน   แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)  
     หม้าย  หย่า 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ (บ้าน)     มอืถือ         
อาชีพ    พนักงาน    เจ้าของกจิการ   ประกอบอาชีพอสิระ 

 เกษยีนอายุ   นักเรียน   ว่างงาน      อืน่ๆ 
ช่ือบริษทั / โรงเรียน................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน / โรงเรียน.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)      โทรสาร      
อเีมล์ (ส านักงาน)      อเีมล์ (ส่วนตัว)      
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปีหรือไม่          

 
*** หมายเหตุ *** กรุณากรอกข้อมูลตามเป็นจริง 
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อัตราคา่บรกิาร .... ยุโรปรเิวยีรา่  9  วนั  (TG) 
 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู ่(ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 79,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   15,000.- บาท 
 

*** ไมม่รีาคาพเิศษ ส าหรับเดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ีราคาเดก็จะเทา่กบัราคาผูใ้หญ ่*** 
 

***หมายเหต*ุ**   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินส าหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถน ามาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงินคนืได้ ไมว่า่กรณใีด ๆ ทั้งสิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบท าการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์ 

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการน าทัวร์โดยหวัหน้าทัวร์ คอยดูแลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบตัิเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลกูคา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะซือ้ประกนัการเดนิทางเพิม่ความคุ้มครอง *** 

ส าหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส าหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี) 

2. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท าใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจดัท าเอง) 

3. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, คา่เครื่องด่ืม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. คา่ทปิพนกังานขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 7 วนั)   =  ทา่นละ 14 ยโูร     

8. คา่ทปิหัวหนา้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 9 วนั) =  ทา่นละ 900 บาท  

 

 เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มช าระเงนิ คา่มดัจ าท่านละ 20,000.- บาท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรานต ์และปใีหม ่มดัจ าทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง …. มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ..... ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมด

ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

 

- ช าระด้วยการโอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั ..... บญัชอีอมทรพัย์ 

 ธ. กรงุเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิเฮา้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

 ธ. กรงุไทย สาขา  อาคารซลิลคิเฮา้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 

 ธ. กสกิรไทย สาขา  สลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 

 ธ. ไทยพาณชิย ์ สาขา  อโศกทาวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

เมื่อได้ท าการโอนเงินเข้าบญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณาส่งแฟกซ์ใบน าฝากมาที่ 02-231-3399  

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทาง  และชื่อของเจ้าหน้าที่ท่ีติดต่อ 

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

- ช าระโดยเงินสด 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงินผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 

 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนิตบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนกังานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้น

ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วนัขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  10,000.- บาท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 59-20 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  20,000.- บาท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 19-13 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  40,000.- บาท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 12 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 

 หมายเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ
ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวใน

กรณีที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรอื ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ท าให้ท่านไม่สามารถเดินทาง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลกิเที่ยวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วน ให้ถือว่าท่านได้
สละสิทธิ ์และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

*** หมายเหต ุ***  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุาแจง้พนกังานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วนั หรอืกรณทีีล่กูคา้ตอ้งท าการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อตัราแลกเปลีย่น, คา่น้ ามนั และคา่ภาษตี่าง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. ยุโรปริเวยีร่า 9 วนั (TG) .............วนัเดินทาง.................................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................)      
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


