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EUROPE : LOVE AT THE  FIRST SIGHT 
ฝร่ังเศส – สวิตเซอรแ์ลนด ์– อิตาล ี

9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบนิ EMIRATES (EK) 

8 วัน 5 คืน 



 

 
 

    
 
 

 
 
   HILIGHT 

ปารีส | พระราชวังแวรซ์ายน ์| เบิรน์| ซุก |ลูเซิรน์ |ยอดเขาทติลิส 
ลูกาโน | ล่องเรือทะเลสาบโคโม | มิลาน| เกาะเวนิส 

 

 
 
 
 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง    
วนัที ่ 3 – 11 ธนัวำคม 2565 89,900.- 

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

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

                                                                              
 

 

 

 

 

วันที่ เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรม 

วันที ่1. กรุงเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈ - 

วันที ่2. ดไูบ – ปารสี – ประตชูยั – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น า้แซน – ชอ้ปปิ้ง ✈  X MERCURE PARIS IVRY QUAI DE SEINE 

วันที ่3. ปารีส – พระราชวงัแวรซ์ายน ์–  ดิจอง    MERCURE DIJON CLEMENCEAU 

วันที ่4. ดิจอง – กรุงเบิรน์ – เมืองซูก – ลเูซิรน์    IBIS STYLES LUZERN 

วันที ่5. ลเูซิรน์ – ยอดเขาทิตลสิ – ลกูาโน    ADMIRAL LUGANO 

วันที ่6. ลกูาโน - โคโม – ล่องเรือทะเลสาบโคโม – มิลาน – มิลานดโูอโม    HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA 

วันที ่7. มิลาน – เกาะเวนิส – เมสเตร ้    NOVOTEL MESTRE CASTELLANA 

วันที ่8. เมสเตร ้– สนามบิน  ✈ ✈  

วันที ่9. ดไูบ – กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  

เดินทาง ธันวาคม 2565 

ราคาแนะน าเพยีง  89,900.- 



 

 
 

วันที ่1 กรุงเทพ – ดูไบ 
17.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์โดยมี

เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
20.35 น. ออกเดินทางสู่ดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเที่ยวบินที่ EK 373 

วันที ่2 ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น ้าแซน – ช้อปป้ิง 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ รอเปล่ียนเครื่อง 
03.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีสดว้ยเที่ยวบิน EK071 
08.00 น. ถึง สนามบินถึงท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร่ังเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง) น าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมือง
ที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งใน
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิแลวฒันธรรมที่ล  า้สมยัแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศกึษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น 
วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส  าคญัที่สดุแห่งหนึ่งของโลก น าเที่ยวชมความงดงามของมหานคร
ปารีส ผ่านชมความสวยงามของแม่น า้แซนนท์ี่ตัดผ่านใจกลางกรุงปารีส ขา้มสะพานสู่ เกาะเดอ ลา ซิเต ้กลางแม่น า้แซน 
ผ่านลานประวัติศาสตรจ์ัตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde) ที่พระเจา้หลยุสท์ี่ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถูก
ตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝรั่งเศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่ง
ทอดยาวจากจัตุรสัคองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) 
สญัลักษณแ์ห่งชัยชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาสเ์ตอรลิ์ทซใ์นปี1805 โดยเริ่มสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้
เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้จากนัน้น าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท์ี่โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นคร
ปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟตุ ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ที่บรเิวณจตัรุสัทรอคคาเดโร ่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านล่องเรือแม่น ้าแซน ไปตามแม่น า้แซน ท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิค

ของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝ่ังแม่น า้นบัว่าเป็นอีกหน่ึงประสบการณท์ี่น่าประทบัใจโดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดาม
แห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายกุว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคที่งามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่
หนา้ทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสงูจากระดบัพืน้ดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 กับพระนางมารี องัตวัแนตต ์และยงัเป็นจดุกิโลเมตรที่ศูนยข์องประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย จากนัน้
พาท่านสมัผสักบับรรยากาศที่เต็มไปดว้ยนกัชอปปิงจากทั่วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอร่ี 
ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวิส ท่ีมีสาขา
เปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนงั, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทิเช่น Rolex, 
Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
 
 



 

 
 

 
 
ที่พกั 

 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั MERCURE PARIS IVRY QUAI DE SEINE หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 ปารีส – พระราชวังแวรซ์ายน ์–  ดิจอง  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนัน้เดินทางสู่เมืองแวรซ์ายส ์เพื่อน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์ายส ์(Versaille  Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มี

ไกดท์อ้งถิ่นบรรยายในพระราชวงั) ที่สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ 
ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครื่องเรือน  ซึ่งเป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั 
เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of 
Mirror) ที่มี ความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวาย
สาสน์ต่อพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งที่ใชส้  าหรบัจดังานเลีย้งและ เตน้ร  าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์
มเหสีของพระเจา้หลยุสท์ี่ 16,  ชมหอ้งบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโป 
เลียนที่ยิ่งใหญ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอรก์ันดี ผ่านทุ่งราบอนักวา้งใหญ่แหล่ง

ผลิตมัสตารด์ชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวนช์ั้นเลิศอีกดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรือนสมัยเรเนสซองส ์โบสถแ์ละ
วิหารเก่าแก่ในสมยัยคุกลาง ซึ่งมีจดุเด่นคือ การมงุหลงัคาดว้ยกระเบือ้งสีแดงสดจดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั MERCURE DIJON CLEMENCEAU หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที ่4 ดิจอง – กรุงเบิรน์ – เมืองซูก – ลูเซิรน์  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 
 

 ออกเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี ้
เบิรน์ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน า้ตาล 
(Bear Park) สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ น าท่าน  ชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบู
ติค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาส
เซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซท้ ์คล็อคเค่นทรมั อายุ 800 ปี ที่มี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์
Munster ส่ิงก่อสรา้งทางศาสนาที่ใหญ่ที่สดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ีบรรยาย
ถึงการตดัสินครัง้สดุทา้ยของพระเจา้    

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) น าท่านเขา้ชมโบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถศ์ักดิ์สิทธ์ิท่ี

ส าคญัของเมือง ตัวโบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ส  าคัญ
ที่สดุในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์นอกจากนี ้ชาวสวิสยงัมีความเชื่ออีกว่า  ถา้ใครมีเรื่องทุกขร์อ้นใดๆ 
หรือเจ็บป่วย ถา้ไดม้าขอพรกับโบสถ์แห่งนี ้จะช่วยบรรเทาใหด้ีขึน้อย่างรวดเร็ว (กรณีถ้ามีพิธีภายในโบสถ์ อาจไม่ไดร้บั
อนญุาตใหเ้ขา้ชม) น าท่านเขา้ชมร้านท าทองที่เก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของ
ครอบครวั Lohri เปิดท าการตัง้แตส่มยัศตัวรรตที่ 16 ภายในตวัอาคารมกีารตกแตง่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโป
เลียน มีซุม้ประตูและเสาโรมัน มีรูปป้ันและจิตรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลายหินอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนีเ้ป็น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะล า้ค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาใหท้่านเดินชื่นชมอาคาร งาน
ศิลปะล า้ค่าและเครื่องประดบัหายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยงัมีนาฬิกาชัน้น าระดบัโลกใหท่้านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ 
เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเคก้เชอรร์ี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากรา้น Speck เคก้ที่มี
รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีขายมากว่ารอ้ยปี มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายต่างเคยลิม้ลองเคก้จากรา้นนี ้เช่น Charlie 
Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนีม้ีการท าฟารม์ผลไม ้ทั้งสตอเบอรร์ี่ , บูล
เบอรร์ี่, ราสเบอรร์ี่,ลกูแพร ์ฯลฯ รวมทัง้ เชอรร์ี่ ที่มีปลกูมากกว่า 40,000 ตน้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ 



 

 
 

(Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์ที่ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่าน
ชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณร์  าลึกถึงการสละชีพอย่าง
กลา้หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตัิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความ
ยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพาน
ไมท้ี่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตรข์องชาวสวิส   
ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิ
เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 ลูเซิรน์ – ยอดเขาทติลิส – ลูกาโน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านขึน้กระเชา้ลอยฟ้าทันสมยัระบบใหม่ล่าสดุหมุน 360 องศา รอบตวัเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทิศทาง

ตามเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Grotto)ที่ไม่เคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการ
เล่นหิมะบนลานสกี สดุแสนประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ชมทิวทัศนข์องยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปดว้ยหิมะอันขาวโพลนสรา้ง
ความงดงามใหก้ับขนุเขาเป็นอนัมาก ใหเ้วลาท่านเดินขา้ม" The TITLIS Cliff Walk "  สะพานแขวนที่ตัง้อยู่สงูที่สดุของทวีป
ยุโรป ที่ความสูง 3,041 เมตรจากระดับน า้ทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพที่สวยงามของ
เทือกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา (สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณีถา้สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย) 

กลางวนั 
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
น าท่านเดินทางสู่เมืองลูกาโน (Lugano) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ในภาคใตข้องประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ในเขตรฐัทีชีโน 
(Ticino) โดยตัวเมืองนัน้ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาจ านวนมาก และมีทะเลสาบ Lugano Lake ที่สวยงามและถูกลอ้มรอบดว้ย
ภเูขา เป็นหนึ่งในทะเลสาบท่ีนกัท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมมากแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เดินเที่ยวชมเมืองลกูาโน่ 
บา้นเรือนที่นี่ตัง้บนเนินเขา ชมบา้นเรือน รา้นค้าในเขตเมืองเก่า ที่มีกล่ินอายแบบอิตาลี บา้นเมืองทาสีสีสนัต่างๆ ผูค้นส่วน
ใหญ่นิยมเดินเลียบเลาะไปตามแนวโคง้ทอดยาวของทะเลสาบ 



 

 
 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั ADMIRAL LUGANO หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 ลูกาโน - โคโม – ล่องเรือทะเลสาบโคโม – มิลาน – มิลานดูโอโม 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como) ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยงามบริเวณพรมแดนอิตาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์

ทะเลสาบโคโมที่ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาแอลป์สงูตระหง่านอนังดงาม จากนัน้น าท่านล่องเรือทะเลสาบโคโม่ (Como lake 

Cruise) ทะเลสาบโคโม่นั้นตัง้อยู่ในจงัหวดัโคโม่ แควน้ลอมบารเ์ดียเป็นทะเลสาบที่ ใหญ่เป็นอันดบัสามของอิตาลีแต่เรื่อง
ความสวยงามนัน้มาเป็นอนัดบัหนึ่ง โดยพืน้ท่ีโดยรอบมีความยาวถึง 146 กิโลเมตรเลยทีเดียว 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ มิลาน (Milan) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิ

ลานไดช้ื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นน าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่นเดียวกับปารีส และนิวยอรค์ อีกทั้งยังเป็นศูนยก์ลางทาง
ธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดว้ย  น าท่านสู่จุดศนูยก์ลางอนัศกัดิ์สิทธ์ิของเมือง ชมมหาวิหารดูโอโมแห่งเมืองมิลาน (Milan 

Duomo) มหาวิหารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ท่ีถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดบัสามของโลกเริ่มสรา้งในปี 1386 
แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมที่ท าจากหินอ่อนจ านวน135 ยอดและมีรูปป้ันหิน
อ่อนจากสมยัต่างๆกว่า 2,245 ชิน้ยอดที่สงูที่สุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า จากนั้นชมแกลลอเรียวิค
เตอรเ์อ็มมานเูอล (Galerie Victor Emmanuel) ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึจากดา้นในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และ
สวยงาม และเป็นท่ีตัง้ของรา้นคา้    ชั้นน ามากมาย รวมถึงรา้นคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, 
TOD’S เป็นตน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA หรือเทียบเท่า 



 

 
 

 
 

วันที ่7 มิลาน – เกาะเวนิส – เมสเตร้  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเน

เซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน   มีสมญานามว่าเป็น 
"ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บริเวณซานมารโ์ค 
ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นน าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มี
เรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนกัโทษที่เดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คกุจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้
สดุทา้ยระหว่างเดินผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานนี ้ ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานที่พ านักของเจา้ผู้
ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนกัโทษชื่อดงัที่เคยเดินผ่านสะพานนีม้าเเลว้คือ คาสโนว่านั่นเอง  

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (สปารเ์ก้ตตีห้มึกด า) 



 

 
 

บ่าย 
 
 
 
 
 

น าท่านถ่ายรูปบรเิวณจตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งนั่งเล่นที่สวยที่สดุในยุโรป” 
จตัุรสัถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบ
แซนไทน ์จากนั้นอิสระใหท้่านไดม้ีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสดุแสนโรแมนติกตามอธัยาศัย เช่น เดินเล่นชมมนตเ์สน่หแ์ห่ ง
นครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์คที่สวยงาม, ช๊อปป้ิงสินคา้ของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่องแกว้มูราโน่ ,หนา้กากเวนิส เลือกซือ้
สินคา้แฟชั่นชัน้น า หรือนั่งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิดใหบ้ริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 หรือ นั่งเรือกอนโดล่า ล่องชม
คลองเวนิส หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเมสเตร้ (Venice Mestre) หรือเวนิสฝ่ังแผ่นดินใหญ่   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั NOVOTEL MESTRE CASTELLANA หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่8 เมสเตร้ – สนามบิน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้

ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
15.25 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK136 

วันที ่9 ดูไบ – กรุงเทพ 

00.15 น.   เดินทางถึงสนามบินดไูบ รอเปล่ียนเครื่อง 
03.30 น. ออกเดินทางต่อกลบัสู่กรุงเทพดว้ยเที่ยวบิน EK376 
12.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองทีเ่ข้าพัก  
เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่กล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 

  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง
ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง  
หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
2. บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบรษิัทฯ  จะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้
แล้ว 

ในกรณีทีลู่กค้าตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 
 
 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึง 
ผลประโยชน ์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบนิ EMIRATES (EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดี่ยวเพิม่ 

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

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

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผูม้ีสญัชาติไทย 

► เอกสารที่ตอ้งท าการเตรียมกอ่นเดินทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน) 

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

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลิเคชนั “หมอพรอ้ม” หรือวคัซีนพาสปอรต์ *เล่มสีเหลือง* 

ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ท่ีไดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้ 

3. ไม่ตอ้งลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งตรวจหาเชื อโควิด-19  

    เมื่อเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 

► เงื่อนไขวคัซีน การเดินทางทอ่งเที่ยวในทวีปประเทศยโุรป ในโปรแกรมเขา้ประเทศออสเตรีย เชก สโลวคั ฮงัการี   

แสดงหลกัฐานการไดร้บัวคัซีน ตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส 

(โดยไดร้บัวคัซีนไม่เกิน 270 วนั ครอบคลมุวนัเดินทาง)  

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.   ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวีซา่  



 

 
 

      ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดย      
      อตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่  
      ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่  
      รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ 
      ยื่น รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง 
      เจา้หนา้ที่ 

6.  หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 

ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมี่อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
 

 



 

 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
     1.  ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
  2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

  3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
  4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส รวมค่าบรกิารยื่นวีซ่า (6,900.-บาท)  
  6. ค่าทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น  (16 ยโูรต่อท่าน) 
  7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27ยโูรต่อท่าน) 

 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใช้พาสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่น
ค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทาง
ของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 



 

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ  ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัตวิีซ่าจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิัท             
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วซี่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า /  ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว้)   ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออก เดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ตามทางบรษิัทของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวรท์ัง้หมด 
 
 
 
 
 



 

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมทีพั่ก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ

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

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่ง

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ฝร่ังเศส) 

ใช้เวลาท าการอนุมัตวิีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 30 วันท าการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนทีศ่นูยย์ื่นวีซา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหว่างยื่นวีซา่เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

 

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ 



 

 
 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยูต่ำ่งประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบ

ทนัท ีเพรำะกำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ 

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 เป็นตัน 

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

ลา 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 



 

 
 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดำของ

ธนำคำรท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ

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

หรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว 

และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ 

A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรำยวนั 

 พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง



 

 
 

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

                                                                               

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

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

 

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

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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



 

 
 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีำ่ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

 

 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ).............................................. 

 

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

 



 

 
 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมำยเหตุ กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้สิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำง

เทำ่น ัน้ 

 

 

 
 


