
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      HILIGHT 
ปารีส | พระราชวังแวรซ์ายน ์| เบริน์| ซุก |ลูเซริน์ |ยอดเขาทติลิส 

ลูกาโน | ทะเลสาบโคโม | มิลาน| เกาะเวนิส 
 

 
 
 

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

9 วัน 6 คืน 
เดนิทาง มีนาคม – เมษายน 2565 

ราคาแนะน าเพยีง  86,900.- 



 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

วนัที ่ 9-17 มนีำคม 2566 86,900.- 

วนัที ่ 9-17 เมษำยน 2566 99,900.- 

วนัที ่24 เมษำยน – 2 พฤษภำคม 2566 94,900.- 

 

 

  

วันที่ เส๎นทางการเดินทาง เช๎า กลางวัน เย็น โรงแรม 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ – ดูไบ ✈ ✈ ✈ - 

วันที่ 2. ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ลํองเรือแมํน้ํา
แซน – ช๎อปปิ้ง 

✈  X MERCURE PARIS IVRY QUAI 
DE SEINE 

วันที่ 3. ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ –  ดิจอง    MERCURE DIJON 
CLEMENCEAU 

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

วันที่ 5. ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – ลูกาโน    ADMIRAL LUGANO 

วันที่ 6. ลูกาโน - โคโม –ทะเลสาบโคโม – มิลาน – มิลานดูโอ
โม 

   HOLIDAY INN MILAN NORD 
ZARA 

วันที่ 7. มิลาน – เกาะเวนิส – เมสเตร๎    NOVOTEL MESTRE 
CASTELLANA 

วันที่ 8. เมสเตร๎ – สนามบิน  ✈ ✈  

วันที่ 9. ดูไบ – กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  



วันที่ 1 กรุงเทพ – ดูไบ 
17.30 น. คณะพร๎อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน

เอมิเรตส์ โดยมีเจ๎าหน๎าที่คอยต๎อนรับและอํานวยความสะดวก 
20.35 น. ออกเดินทางสูํดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 373 
วันที่ 2 ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ลํองเรือแมํน้ําแซน – ช๎อปปิ้ง 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
03.20 น. ออกเดินทางสูํกรุงปารีสด๎วยเที่ยวบิน EK071 
08.00 น. ถึง สนามบินถึงทําอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส นําทํานผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองและ

ศุลกากร (เวลาท๎องถิ่นช๎ากวําประเทศไทย 6 ชั๋วโมง) นําทํานเดินทางสูํมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวง
ของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสนํห์อันเหลือล๎น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นั กทํองเที่ยวอยากมา
เยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแลวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหํงหนึ่งของโลก 
ที่ทรงด๎วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให๎กรุงปารีสเป็น
หนึ่งในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหํงหนึ่งของโลก นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผํานชมความสวยงาม
ของแมํน้ําแซนน์ที่ตัดผํานใจกลางกรุงปารีส ข๎ามสะพานสูํ เกาะเดอ ลา ซิเต๎ กลางแมํน้ําแซน ผํานลาน
ประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ๎าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต 
ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แล๎วผํานเข๎าสูํถนนสายโรแมนติก  ชองป์เอลิเซํ 
(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสูํประตูชัยนโปเลียน นําชมและถํายรูปคูํกับ
ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แหํงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาส์เตอร์
ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แตํมาแล๎วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล๎วจากนั้นนําถํายรูปเป็นที่
ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเดํนสูงตระหงํานคูํนครปารีสด๎วยความสูงถึง 1,051 ฟุต 
ซึ่งสร๎างข้ึนในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโรํ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บําย นําทํานลํองเรือแมํน้ําแซน ไปตามแมํน้ําแซน ที่ไหลผํานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตํางๆ ตลอดสองฝั่งแมํน้ํานับวําเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่นํา
ประทับใจโดยเรือจะลํองผํานมหาวิหารนอเตรอดามแหํงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวํา 800 ปี 
เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเดํนด๎วยหอคอยคูํหน๎าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลม
บนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวํางพระเจ๎าหลุยส์
ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด๎วย จากนั้นพา
ทํานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด๎วยนักชอปปิงจากทั่วทุกมุมโลกในห๎างสรรพสินค๎าใหญํใจกลางกรุง ปารีส
ที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือทํานสามารถเลือกซื้อสินค๎าของสวิสจากร๎าน 
Bucherer ร๎านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยูํใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค๎ามากมาย อาทิเชํน ช็อคโกแลต, 
เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห๎อดัง อาทิเชํน Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต๎น 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
 
 



 
 
 
 
 

 
ที่พัก 

 
นําทํานเข๎าสูํที่พัก MERCURE PARIS IVRY QUAI DE SEINE หรือเทียบเทํา 

วันที่ 3 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ –  ดิจอง  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางสูํเมืองแวร์ซายส์ เพื่อนําเข๎าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille  Palace) 

อันยิ่งใหญํ (มีไกด์ท๎องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร๎างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ๎าหลุยส์ที่ 14 
ภายในตกแตํงอยํางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครื่องเรือน  ซึ่งเป็นการใช๎เงิน
อยํางมหาศาล พาทํานชมห๎องตํางๆของพระราชวัง เชํน โบสถ์หลวงประจําพระราชวัง,ท๎องพระโรงที่ตกแตํง
อยํางวิจิตรบรรจง, ห๎องอพอลโล, ห๎องเมอคิวรี่, ห๎องกระจก (Hall of Mirror) ที่มี ความยาวถึง 73 เมตร 
ซึ่งเป็นห๎องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข๎าถวายสาส์นตํอพระเจ๎า
หลุยส์ที่ 14 แหํงฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห๎องที่ใช๎สําหรับจัดงานเลี้ยงและ เต๎นรําของพระนางมารี อังตัวแนตต์ 
มเหสีของพระเจ๎าหลุยส์ที่ 16,  ชมห๎องบรรทมพระราชินีที่ตกแตํงอยํางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญํ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บําย จากนั้นเดินทางสูํเมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหํงแคว๎นเบอร์กันดี ผํานทุํงราบอัน

กว๎างใหญํแหลํงผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด๎วย ผํานชมอาคาร
บ๎านเรือนสมัยเรเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเกําแกํในสมัยยุคกลาง ซ่ึงมีจุดเดํนคือ การมุงหลังคาด๎วยกระเบื้อง
สีแดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทํานเข๎าสูํที่พัก MERCURE DIJON CLEMENCEAU หรือเทียบเทํา 

 



วันที่ 4 ดิจอง – กรุงเบิร์น – เมืองซูก – ลูเซิร์น  
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูํกรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได๎รับการยกยํองจากองค์การยูเนสโกให๎เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยูํใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.
2010 นําทํานชมบํอหมีสีน้ําตาล (Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นําทําน  ชมมาร์กาสเซ 
ยํานเมืองเกํา ปัจจุบันเต็มไปด๎วยร๎านดอกไม๎และบูติค เป็นยํานที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชม
อาคารเกํา อายุ 200-300 ปี นําทํานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนน
กรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด๎วยร๎านภาพวาดและร๎านขายของเกําในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ๎ท์ คล็อคเคํนทรัม 
อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให๎ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตํละครั้ง นําทํานแวะถํายรูปกับโบสถ์ Munster 
สิ่งกํอสร๎างทางศาสนาที่ใหญํที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่
บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดท๎ายของพระเจ๎า    

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บําย จากนั้นนําทํานเดินทางสูํเมืองซุก (Zug) นําทํานเข๎าชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) 

โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร๎างขึ้นตั้งแตํ ค.ศ. 1478 ใช๎เวลาการกํอสร๎างนานถึง 6 ปี ถือเป็น
หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สําคัญท่ีสุดในชํวงโกธิคตอนปลายแหํงหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ ชาวสวิสยัง
มีความเชื่ออีกวํา  ถ๎าใครมีเรื่องทุกข์ร๎อนใดๆ หรือเจ็บป่วย ถ๎าได๎มาขอพรกับโบสถ์แหํงนี้ จะชํวยบรรเทาให๎ดี
ขึ้นอยํางรวดเร็ว (กรณีถ๎ามีพิธีภายในโบสถ์ อาจไมํได๎รับอนุญาตให๎เข๎าชม) นําทํานเข๎าชมร๎านทําทองที่
เกําแกํที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดทําการ
ตั้งแตํสมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตํงในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุ๎ม
ประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ด๎วยการวาดลายหินอํอนด๎วยมือ ในปี 1971 ได๎เปิดร๎านนี้
เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ําคําและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาให๎ทํานเดินชื่น
ชมอาคาร งานศิลปะล้ําคําและเครื่องประดับหายากแล๎ว ในสํวนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนําระดับ
โลกให๎ทํานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชํน Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani 
Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไมํควร
พลาดเค๎กเชอร์รี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากร๎าน Speck เค๎กที่มีรสชาติที่เป็น
เอกลักษณ์และมีขายมากวําร๎อยปี มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายตํางเคยลิ้มลองเค๎กจากร๎านนี้ เชํน Charlie 
Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนี้มีการทําฟาร์มผลไม๎ ทั้ง



สตอเบอร์รี่, บูลเบอร์รี่, ราสเบอร์รี่,ลูกแพร์ ฯลฯ รวมทั้ง เชอร์รี่ ที่มีปลูกมากกวํา 40,000 ต๎น ได๎เวลาอัน
สมควรนําทํานเดินทางสูํเมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองทํองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่
ถูกห๎อมล๎อมไปด๎วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาทํานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่
แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงการสละชีพอยํางกล๎าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการ
ปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม๎ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอด
ข๎ามผํานแมํน้ํารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม๎ที่มี
หลังคาที่เกําแกํที่สุดในยุโรป สร๎างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต๎หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์
ของชาวสวิส   ตลอดแนวสะพาน  จากนั้นให๎ทํานได๎อิสระเลือกซื้อสินค๎าของสวิส เชํน ช็อคโกแลต , เครื่อง
หนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห๎อดัง อาทิเชํน Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต๎น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทํานเข๎าสูํที่พัก IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเทํา 
วันที่ 5 ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – ลูกาโน 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
 นําทํานขึ้นกระเช๎าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหมํลําสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตา

ได๎รอบทิศทางตามเส๎นทางขึ้นสูํยอดเขาทิตลิส (Titlis) เข๎าชมถ้ําน้ําแข็ง (Ice Grotto)ที่ไมํเคยละลาย  เชิญ
เพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลํนหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเป็นอยํางยิ่ง ชมทิวทัศน์ของยอดเขา
ตํางๆ ที่ปกคลุมไปด๎วยหิมะอันขาวโพลนสร๎างความงดงามให๎กับขุนเขาเป็นอันมาก ให๎เวลาทํานเดินข๎าม" 
The TITLIS Cliff Walk "  สะพานแขวนที่ตั้งอยูํสูงที่สุดของทวีปยุโรป ที่ความสูง 3,041 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ทํานจะได๎ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อัน
สวยงามแบบกว๎างไกลสุดสายตา (สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณีถ๎าสภาพอากาศไมํเอื้ออํานวย) 

กลางวัน 
บําย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
นําทํานเดินทางสูํเมืองลูกาโน (Lugano) อีกหนึ่งเมืองทํองเที่ยวที่อยูํในภาคใต๎ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ในเขตรัฐทีชีโน (Ticino) โดยตัวเมืองนั้นถูกล๎อมรอบด๎วยภูเขาจํานวนมาก และมีทะเลสาบ Lugano Lake 
ที่สวยงามและถูกล๎อมรอบด๎วยภูเขา เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่นักทํองเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมมากแหํงหนึ่งของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดินเที่ยวชมเมืองลูกาโนํ บ๎านเรือนที่นี่ตั้งบนเนินเขา ชมบ๎านเรือน ร๎านค๎าในเขต
เมืองเกํา ที่มีกลิ่นอายแบบอิตาลี บ๎านเมืองทาสีสีสันตํางๆ ผู๎คนสํวนใหญํนิยมเดินเลียบเลาะไปตามแนวโค๎ง
ทอดยาวของทะเลสาบ 



 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทํานเข๎าสูํที่พัก ADMIRAL LUGANO หรือเทียบเทํา 
วันที่ 6 ลูกาโน - โคโม – ชมทะเลสาบโคโม – มิลาน – มิลานดูโอโม 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูํ เมืองโคโม (Como) ซึ่งได๎ชื่อวําเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยงามบริเวณพรมแดนอิตาลี 

สวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบโคโมที่ล๎อมรอบด๎วยเทือกเขาแอลป์สูงตระหงํานอันงดงาม จากนั้นนําทํานชม
ทะเลสาบโคโมํ (Como Lake) ทะเลสาบโคโมํนั้นตั้งอยูํในจังหวัดโคโมํ แคว๎นลอมบาร์เดียเป็นทะเลสาบที่
ใหญํเป็นอันดับสามของอิตาลีแตํเรื่องความสวยงามนั้นมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยพื้นที่โดยรอบมีความยาวถึง 
146 กิโลเมตรเลยทีเดียว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บําย จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ มิลาน (Milan) เมืองใหญํเป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยูํทางตอนเหนือของ

ประเทศอิตาลี มิลานได๎ชื่อวําเป็นหลวงแหํงแฟชั่นชั้นนําของโลกอีกเมืองหนึ่ง เชํนเดียวกับปารีส และ
นิวยอร์ค อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด๎วย  นําทํานสูํจุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของ
เมือง ชมมหาวิหารดูโอโมแหํงเมืองมิลาน (Milan Duomo) มหาวิหารนี้สร๎างด๎วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
ที่ถือวํามีความใหญํโตเป็นอันดับสามของโลกเริ่มสร๎างในปี 1386 แตํกวําจะเสร็จต๎องใช๎เวลากวํา 400 ปี 
ด๎านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทําจากหินอํอนจํานวน135 ยอดและมีรูปปั้นหิน อํอนจากสมัยตํางๆกวํา 
2,245 ชิ้นยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแมํมาดอนนํา จากนั้นชมแกลลอเรียวิคเตอร์เอ็ม
มานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) ทํานสามารถถํายรูปเป็นที่ระลึกจากด๎านในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่
เกําแกํและสวยงาม และเป็นที่ตั้งของร๎านค๎า    ชั้นนํามากมาย รวมถึงร๎านค๎าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก อาทิ
เชํน LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นต๎น 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA หรือเทียบเทํา 



 
 

วันที่ 7 มิลาน – เกาะเวนิส – เมสเตร๎  

เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
 นําทํานเดินทาง สูํทําเรือตรอนเคตโต๎ (Tronchetto) นําทํานลํองเรือผํานชมบ๎านเรือนของชาวเวนิส สูํ

เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไมํเหมือนใคร โดยใช๎เรือแทนรถ 
ใช๎คลองแทนถนน   มีสมญานามวําเป็น "ราชินีแหํงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน๎อยใหญํกวํา 118 เกาะ และ
มีสะพานเชื่อมถึงกันกวํา 400 แหํง ขึ้นฝั่งที่บริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นนําทําน
เดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวนําสนใจในอดีต 
เม่ือนักโทษที่เดินออกจากห๎องพิพากษาไปสูํคุกจะได๎มีโอกาสเห็นแสงสวํางและโลกภายนอกเป็นครั้ง
สุดท๎ายระหวํางเดินผํานชํองหน๎าตํางที่สะพานนี้  ซึ่งเชื่อมตํอกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็น
สถานที่พํานักของเจ๎าผู๎ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังท่ีเคยเดินผํานสะพานนี้มาเเล๎วคือ คาสโนวํา
นั่นเอง  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (สปาร์เก๎ตตี้หมึกดํา) 
บําย 
 
 
 
 
 

นําทํานถํายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St. Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลําวไว๎วํา “เป็น
ห๎องนั่งเลํนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล๎อมรอบด๎วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โค 
(St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญํ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให๎ทํานได๎มีเวลาเดิน
เที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เชํน เดินเลํนชมมนต์เสนํห์แหํงนครเวนิส , เข๎าชมโบสถ์
ซานมาร์โคที่สวยงาม, ช๏อปปิ้งสินค๎าของที่ระลึก อาทิเชํน เครื่องแก๎วมูราโนํ,หน๎ากากเวนิส เลือกซื้อสินค๎า
แฟชั่นชั้นนํา หรือนั่งจิบกาแฟในร๎าน Café Florian ที่เปิดให๎บริการมาตั้งแตํปี ค.ศ.1720 หรือ นั่งเรือ
กอนโดลํา ลํองชมคลองเวนิส หลังจากนั้นนําทํานเดินทางสูํเมืองเมสเตร๎ (Venice Mestre) หรือเวนิสฝั่ง



แผํนดินใหญํ   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก NOVOTEL MESTRE CASTELLANA หรือเทียบเทํา 

 
วันที่ 8 เมสเตร๎ – สนามบิน 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูํสนามบิน เพื่อให๎ทํานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อ

สินค๎าในร๎านค๎าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
15.25 น. เดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK136 

วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพ 

00.15 น.   เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
03.30 น. ออกเดินทางตํอกลับสูํกรุงเทพด๎วยเที่ยวบิน EK376 
12.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

 

***ร๎านค๎าในยุโรปสํวนใหญํจะปิดทําการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย๎ายเมืองท่ีเข๎าพัก  
เชํน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข๎าพักเมืองท่ีใกล๎เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
กรุณาอํานหมายเหตุให๎ละเอียดทุกข๎อ 

หมายเหตุ 

  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 
บริษัทฯ ไมํสามารถควบคุมได๎ เชํน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลําช๎าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองไมํอนุญาตให๎เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํ
อนุญาตให๎เข๎าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทาง  
หากทํานถูกปฏิเสธการเดินทางเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเที่ยว โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 
4. กรณีที่คณะไมํครบจํานวน 15 ทําน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  
จะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 14 วันกํอนการเดินทาง  
5. เมื่อทํานทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข๎อแล๎ว 

ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมํขอรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ ท้ังสิ้น 
 



โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาวะอากาศ และ เหตุสุดวิสัยตําง 
ๆ ที่ไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง ผลประโยชน์ และ ความปลอดภัยของผู๎รํวมเดินทาง

เป็นสําคัญ 

 
 

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

9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบิน EMIRATES (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผู๎ใหญํพัก 2-3 ทําน 

ทํานละ 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ทํานละ 
9-17 มีนาคม 2566 86,900.- 11,900.- 

9-17 เมษายน 2566 99,900.- 13,900.- 

24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 94,900.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เง่ือนไขการเดินทางเข๎าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผ๎ูมีสัญชาติไทย 

► เอกสารที่ต๎องทําการเตรียมกํอนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช๎งานมากกวํา 6 เดือน) 
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข๎อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 
Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได๎ในแอปพลิเคชัน “หมอพร๎อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เลํมสีเหลือง* 
ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได๎รับวัคซีนครบถ๎วนมาแล๎ว 
3. ไมํต๎องลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข๎าประเทศโดยไมํต๎องกักตัวและไมํต๎องตรวจหาเชื อโควิด-19  
    เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

► เง่ือนไขวัคซีน การเดินทางทํองเที่ยวในทวีปประเทศยุโรป ในโปรแกรมเข๎าประเทศออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี   
แสดงหลักฐานการได๎รับวัคซีน ต๎องได๎รับการฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 
โดส (โดยได๎รับวัคซีนไมํเกิน 270 วัน ครอบคลุมวันเดินทาง)  
 
 
  



เง่ือนไขการให๎บริการ 
1.   ชําระเงินมัดจําทํานละ 30,000 บาท โดยโอนเข๎าบัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อได๎รับเงินมัดจําแล๎วเทาํนั้น 
2. สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผ๎ูที่เดินทาง ที่มีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซํา  
      ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมํสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย      
      อัตโนมัติ 
3. เมื่อได๎รับการยืนยันวํากรุ๏ปออกเดินทางได๎ ลูกค๎าจัดเตรียมเอกสารให๎การขอวีซําได๎ทันที 
4. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยํูตํางจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่  
      กํอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํ  
      รับผิดชอบ คําใช๎จํายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซําในแตํละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซําไมํเหมือนกัน ทั้งแบบหมูํคณะและ 
      ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทํานสามารถสอบถามข๎อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกํอนการจองได๎จากทาง 
      เจ๎าหน๎าที่ 
6.  หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผ๎ูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมํสะดวกใน  การ

เดินทางทํองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทําน
เอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

อัตราคําบริการนี้รวม 
1. คําต๋ัวเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร๎อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูํตํอ จะต๎องไมํเกิน

จํานวนวัน และอยูํภายใต๎เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ 
3. คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คําห๎องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทํา 
5. คําอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ 
7. คําประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต๎องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได๎จากเจ๎าหน๎าที่) 

คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางวงเงินไมํเกินทํานละ 1,000,000 บาท  
คํารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมํเกินทํานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
** ลูกค๎าทํานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได๎ **  

- เบ้ียประกันเร่ิมต๎น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบ้ียประกันเร่ิมต๎น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุต้ังแตํแรกเกิด ถึง 85 ปี **   
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท] 

8.  คําภาษีมูลคําเพ่ิม 7% (เฉพาะคําบริการ) 
 

อัตราคําบริการนี้ไมํรวม 
     1.  คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

  2. คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิเชํน  คําเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, คําโทรศัพท์, คําซักรีด, คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คําน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวํา 23 ก.ก.และมากกวํา 2 ชิ้น, คํารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค    

       ประจําตัว, คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําท่ีสูญหายในระหวํางการเดินทาง เป็นต๎น 



  3. คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
  4. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง 
  5. คําธรรมเนียมวีซําประเทศฝร่ังเศส รวมคําบริการยื่นวีซํา (6,900.-บาท)  
  6. คําทิปพนักงานขับรถและไกด์ท๎องถิ่น  (16 ยูโรตํอทําน) 
  7. คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27ยูโรตํอทําน) 

 
เง่ือนไขการชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคําทัวร์สํวนที่เหลือ 30 วันกํอนการเดินทาง 
หากทํานไมํผํานการอนุมัติวีซําหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ข๎อมูลเบ้ืองต๎นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซําและการยื่นวีซํา 
1. การพิจารณาวีซําเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชํบริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต๎องจะชํวยให๎การพิจารณา ของสถานทูต

งํายขึ้น 
2. กรณีทํานใดต๎องใช๎พาสปอร์ตเดินทาง ชํวงระหวํางยื่นวีซํา หรือ กํอนเดินทางกับทางบริษัท ทํานต๎องแจ๎งให๎ทางบริษัทฯ ทราบ

ลํวงหน๎าเพ่ือวางแผนในการขอวีซําของทําน ซ่ึงบางสถานทูตใช๎เวลาในการพิจารณาวีซําที่คํอนข๎างนานและอาจไมํสามรถดึงเลํม
ออกมาระหวํางการพิจารณาอนุมัติวีซําได๎  

3. สําหรับผ๎ูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูํตํางประเทศ จะต๎องดําเนินเร่ืองการขอวีซําด๎วยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูํ
เทํานั้น 

4. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล๎วตํ่ากวํา 6 เดือน ผ๎ูเดินทางต๎องไป
ยื่นคําร๎องขอทําหนังสือเดินทางเลํมใหมํ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลํมเกํา ให๎กับทางบริษัทด๎วย เนื่องจากประวัติการเดินทาง
ของทํานจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่งในการยื่นคําร๎องขอวีซํา และจํานวนหน๎าหนังสือเดินทาง ต๎องเหลือวํางสําหรับติดวีซําไมํตํ่ากวํา 3 
หน๎า 

5. ทํานที่ใสํปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต 
ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต๎องไมํมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตํงเติมใดๆ ในเลํม 

 
ข๎อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทได๎สํารองท่ีนั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําต๋ัวเคร่ืองบินแล๎ว  หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล๎วแตํสายการบินและชํวงเวลาเดินทาง   
2.  หากตั๋วเคร่ืองบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง และ

รอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยํางน๎อย 
3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูํบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู๎ท่ีจะนั่งต๎องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชํน ต๎องเป็นผ๎ู

ที่มีรํางกายแข็งแรง และชํวยเหลือผ๎ูอื่นได๎อยํางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เชํน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมํใชํผู๎ท่ีมีปัญหาทางด๎านสุขภาพและรํางกาย และอํานาจในการให๎ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทํานั้น 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ๎งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกํอนการเดินทาง   คืนคําใช๎จํายทั้งหมด 
2. แจ๎งยกเลิกภายใน 30-44 วันกํอนเดินทาง   เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท  



3. แจ๎งยกเลิกภายใน 16-29 วันกํอนเดินทาง   เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 20,000 บาท 
4. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะเดินทางไมํครบตามจํานวนที่ บริษัทฯ

กําหนดไว๎ (20ทํานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผ๎ูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระ
คําเสียหายตํางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทําน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซ่ึงจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ทําน  ไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎คือ คําธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคําธรรมเนียมวี
ซําตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมัดจํามาแล๎ว ทางบริษัท             
ขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง เชํน คําวีซําและคําบริการยื่นวีซํา /  คํามัดจําต๋ัวเคร่ืองบินหรือคําต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋ว
เคร่ืองบินแล๎ว)   คําสํวนตํางในกรณีที่กรุ๏ปออก เดินทางไมํครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 
9. กรณีผ๎ูเดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ ไมํวําเหตุผลใดๆ ตามทางบริษัทของ

สงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 
 
ข๎อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องเด่ียว (Single) ,ห๎องคูํ (Twin/Double) 

และห๎องพักแบบ 3 ทําน/3 เตียง (Triple Room) ห๎องพักตํางประเภทอาจจะไมํติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 
ทําน แตํอาจจะได๎เป็น 1 เตียงใหญํกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสํวนใหญํอาจจะไมํมีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพ่ือให๎เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเด่ียวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัดและไมํมีอํางอาบน้ํา ซ่ึง

ขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกัน 
 
  



เอกสารประกอบการขอวีซําเชงเก๎น (ฝร่ังเศส) 
ใช๎เวลาทําการอนุมัติวีซํานับจากวันยื่นประมาณ 30 วันทําการ 

ยื่นวีซําแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซํา TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว๎น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวํางยื่นวีซําเข๎าสถานทูตแล๎ว ไมํสามารถดึงเลํมออกมากํอนได๎ 

 
**ลูกค๎ากรุณาอยํายึดติดกับการยื่นขอวีซําในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูํเร่ือย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยํางน๎อย 2 หน๎า 
อายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต๎องไมชํํารุด (หนังสือเดินทางเลํมเกํา 
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซําด๎วย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แตํพํานักอยูํตํางประเทศ, ทํางานอยูํตํางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูํ
ตํางประเทศ กรุณาแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ของทางบริษัทให๎ทราบทันที  เพราะการยื่นขอวีซําจะมีเงื่อนไข และ ข๎อกําหนดของทาง
สถานทูตต๎องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมํสามารถยื่นขอวีซําในประเทศไทยได๎ ข๎อกําหนดนี้รวมไปถึงผ๎ูเดินทางที่ถือ
พาสปอร์ตตํางชาติด๎วย*** 
 

2. รูปถําย รูปถํายสีหน๎าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว หรือ 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหน๎าสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกํับลักษณะใบหน๎าของแตํละบุคคล  พ้ืนหลังขาวเทํานั้น ถํายไมํเกิน 6 เดือน รวบผม ให๎เห็นหู 
เห็นคิ้ว ห๎ามสวมแวํนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมํใสํคอนแทคเลนส์ รูปไมํเลอะหมึก.และไมํมีรํองรอยชาํรุด*** 
ตัวอยํางรูป 

 

 
3. หลักฐานการทํางาน   

- เจ๎าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผ๎ูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุ๎นสํวน อายุไมํเกิน 3 เดือน หรือ 
สําเนาใบทะเบียนการค๎า(พค.0403) 

- กิจการไมํจดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พร๎อมเอกสารประกอบ เชํน รูปถํายร๎าน สัญญาเชําท่ี โฉนดที่ดิน เป็นตัน 

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนํง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน, วันลา 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดือน ชื่อ-สกลุต๎องตรงตามหน๎าพาสปอร์ต ใช๎คําวํา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ชื่อสถานทูตท่ียื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช๎หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัที่กําลังศึกษาอยูํ  



(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดือน ชื่อ-สกลุต๎องตรงตามหน๎าพาสปอร์ตใช๎คําวํา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ชื่อสถานทูตท่ียื่น) 

 
4. หลักฐานการเงิน  

- กรณีผ๎ูเดินทางออกคําใช๎จํายเอง ใช๎ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ย๎อนหลัง 3 เดือน ที่ออก
จากทางธนาคารเทํานั้น (รบกวนลูกค๎าทํารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กํอน 1-2 วัน แล๎ว คํอยขอ Statement 
เพ่ือให๎อัพเดทไมํเกิน 15 วันหรืออยูํในเดือนที่ยื่นวีซํา 

- กรณีผ๎ูเดินทางไมํได๎ออกคําใช๎จํายเอง ใช๎สําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย๎อนหลัง 3 เดือน(ของผ๎ูที่ออกคําใชจ๎ําย)  

- **Bank Statement จะต๎องสะกดชื่อ-นามสกุลให๎ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว และจะต๎องมีแสดงท้ังหมด
ในทุก ๆ หน๎า 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ๎าธนาคารออกมาเป็นรูปแบบท่ีเป็นตัวคร่ึงกระดาษ A4 ไมํสามารถใช๎ยื่นได๎ 
รบกวนแจ๎งธนาคารให๎ออกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารสํวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบ๎าน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวํา 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยํา/มรณะบัตร(ถ๎ามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถ๎ามกีารเปลี่ยน) 
 

6. กรณีเด็กอายุไมํถึง 18 ปี ไมํได๎เดินทางไปตํางประเทศพร๎อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต๎นสังกัด (โดยบิดาจะตอ๎งคัดหนังสือยินยอมระบุให๎
บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับมารดา)พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตมารดามาด๎วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต๎นสังกัด (โดยบิดาจะต๎องคัดหนังสือยินยอมระบุให๎บุตร
เดินทางไปตํางประเทศกับมารดา) พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตบิดามาด๎วย 

-  หากเด็กไมํได๎เดินทางพร๎อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต๎องคัดหนังสือระบุยินยอมให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต๎นสังกัด พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตบิดาและ
มารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยําร๎าง จะต๎องแนบสําเนาใบหยํา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวําฝ่ายใดเป็นผู๎มีอํานาจปกครอง
บุตรแตํเพียงผ๎ูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวํา 18 ปี บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซํา 
 

  



                                                                               
เอกสารยื่นวีซําอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได๎ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ๎งขอเพ่ิมเติม 

 
 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข๎อมูลยืน่วีซําเชงเกนประเทศฝร่ังเศส 
    (กรุณากรอกข๎อมูลให๎ครบถ๎วนตามความเป็นจริง เนื่องจากทางเราจะใช๎ข๎อมูลนี้ในการจองคิวนดัหมายให๎ทํานกํอนและไมํสามารถ

แก๎ไขได๎อีก เพราะฉะนั้นเอกสารที่ทํานสํงตามมาท่ีหลังจะต๎องตรงกับข๎อมลูที่ทํานกรอกให๎มาเทํานัน้) 
 

ชื่อ – นามสกลุ ผ๎ูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศท่ีเกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาติปัจจุบนั ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตํางจากปัจจุบนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตํงงาน (จดทะเบียน)        แตํงงาน (ไมํจดทะเบียน)               

  หยํา                แยกกันอยูํ                หม๎าย (คูํสมรสเสียชีวิต) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผ๎ูสมัครขอวีซําเป็นเด็ก อายุตํ่ากวํา 18 ปีบริบูรณ์ ให๎ใสํชื่อ และที่อยู ํผ๎ูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………รหัสไปรษณีย์………………..… 
11. ทีอ่ยูํปัจจุบันของผ๎ูขอวีซํา 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………..…………… 

   E-MAIL (ต๎องระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดตํอได๎.................................................................. 
12. อาชีพปัจจุบัน (หากค๎าขาย ให๎ระบุด๎วยวําค๎าขายอะไร เชํน ขายเสื้อผ๎า ขายอาหาร เป็นต๎น) 
     ....................................................................................................... 
13. ชื่อบริษัทหรือร๎านค๎า และที่อยู ํหมายเลขโทรศัพท์  /  สําหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยํูของสถาบนัศึกษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………….…… 

14. วีซําเชงเกนที่เคยได๎รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผํานมา 

            ไมํเคย                   เคยได๎   ใช๎ได๎ต้ังแตํวันที.่......................ถึงวันที่............................ 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมอืเพ่ือการขอวีซําเชงเก๎นกํอนหน๎านี้ 

                  ไมํเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).............................................. 



 

**กรณีลูกค๎าเคยมีวีซําเชงเก๎น รบกวนทํานถํายสําเนาหน๎าวีซําเชงเก๎นตัวลําสุดแนบมาด๎วย** 

16.  ทํานเคยถูกปฏิเสธวีซําหรือไมํ 

    ไมํเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในการดํารงชีพระหวํางการเดินทางและพํานักอยูํของผ๎ูร๎องขอ 

      ตัวผ๎ูขอวีซําเอง   มีผู๎อื่นออกให(๎ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ ....................................................  สิ่งที่ชํวย
ในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิ่งที่ชํวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง     เงินสด 

   บัตรเครดิต                ที่พักที่มีผู๎จัดหาให๎ 

   ชําระคําท่ีพักลํวงหน๎าแล๎ว    คําใช๎จํายทั้งหมดระหวํางพํานักมีผู๎ออกให๎ 

   ชําระคําพาหนะลํวงหน๎าแล๎ว    ชําระคําพาหนะลํวงหน๎าแล๎ว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซําเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎เดินทางเทํานั้น 

 

 

 

 

 
 


