EUROPE : LOVE AT THE FIRST SIGHT
ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์ แลนด์ – อิตาลี
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบิ
นนวาคม
EMIRATES
(EK)
เดิ
น
ทาง
ธั
2565
HILIGHT
ปารี ส | พระราชวังแวร์ ซายน์
|น
เบิร์น5| ซุคื
กน
|ลูเซิร์น |ยอดเขาทิตลิส
8
วั
ลูกาโน | ล่ องเรื อทะเลสาบโคโม | มิลาน| เกาะเวนิส
ราคาแนะนาเพียง

89,900.-

วันที่
วันที่ 1.
วันที่ 2.

เส้ นทางการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ดูไบ
ดูไบ – ปารีส – ประตูชยั – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น ้าแซน – ช้ อปปิ ง้

เช้ า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

✈

✈

-

✈

✈


วันที่ 3.
วันที่ 4.
วันที่ 5.
วันที่ 6.
วันที่ 7.
วันที่ 8.
วันที่ 9.

ปารีส – พระราชวังแวร์ ซายน์ – ดิจอง
ดิจอง – กรุงเบิร์น – เมืองซูก – ลูเซิร์น
ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – ลูกาโน
ลูกาโน - โคโม – ล่องเรือทะเลสาบโคโม – มิลาน – มิลานดูโอโม
มิลาน – เกาะเวนิส – เมสเตร้
เมสเตร้ – สนามบิน
ดูไบ – กรุงเทพ
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MERCURE PARIS IVRY QUAI DE
SEINE
MERCURE DIJON CLEMENCEAU

HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA
NOVOTEL MESTRE CASTELLANA

กำหนดกำรเดินทำง
ว ันที่ 3 – 11 ธ ันวำคม 2565

89,900.-

ว ันที่ 26 ธ ันวำคม 2565 – 3 มกรำคม 2566 (ปี ใหม่)

97,900.-

ว ันที่ 29 ธ ันวำคม 2565 – 6 มกรำคม 2566 (ปี ใหม่)

97,900.-

วันที่ 1

กรุงเทพ – ดูไบ

17.30 น.
20.35 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี
เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 373

วันที่ 2

ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่ องเรือแม่ นา้ แซน – ช้ อปปิ ้ ง

00.50 น.
03.20 น.
08.00 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางสูก่ รุงปารี สด้ วยเที่ยวบิน EK071
ถึง สนามบินถึงท่ าอากาศยานชาร์ ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่ งเศส นาท่ านผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
(เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 6 ชัว๋ โมง) นาท่ านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมือง
ที่มีมนต์เสน่ห์อนั เหลือล้ น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปั จจุบนั กรุ งปารี สเป็ นหนึ่งใน
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแลวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึง่ ของโลก ที่ทรงด้ วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สือ่ แฟชัน่
วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทาให้ กรุงปารี สเป็ นหนึง่ ในเมืองที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก นาเที่ยวชมความงดงามของมหานคร
ปารี ส ผ่านชมความสวยงามของแม่น ้าแซนน์ที่ตดั ผ่านใจกลางกรุ งปารี ส ข้ ามสะพานสู่ เกาะเดอ ลา ซิเต้ กลางแม่น ้าแซน
ผ่ านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้ าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี องั ตัวเนต ถูก
ตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศส แล้ วผ่านเข้ าสูถ่ นนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึง่
ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน นาชมและถ่ ายรู ปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe)
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลีย นในศึก เอาส์เตอร์ ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่ มสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้ ว

ค่า

เสร็ จในปี ค.ศ.1836 แล้ วจากนันน
้ าถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก กับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นคร
ปารี สด้ วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึง่ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1889 ที่บริ เวณจัตรุ ัสทรอคคาเดโร่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านล่ องเรือแม่ นา้ แซน ไปตามแม่น ้าแซน ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารี ส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิค
ของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝั่งแม่น ้านับว่าเป็ นอีกหนึง่ ประสบการณ์ที่นา่ ประทับใจโดยเรื อจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดาม
แห่งปารี ส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นด้ วยหอคอยคู่
หน้ าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื ้นดินถึง 96 เมตร เป็ นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างพระเจ้ าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็ นจุดกิโลเมตรที่ศนู ย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้ วย จากนัน้
พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้ วยนักชอปปิ งจากทัว่ ทุกมุมโลกในห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ใจกลางกรุง ปารี สที่ แกลเลอรี่
ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรื อท่านสามารถเลือกซื ้อสินค้ าของสวิสจากร้ าน Bucherer ร้ านดังของสวิส ที่มีสาขา
เปิ ดอยู่ใจกลางกรุ งปารี ส โดยมีสินค้ ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่ องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex,
Omega, Tag Heuer เป็ นต้ น
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย

ที่พกั

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE PARIS IVRY QUAI DE SEINE หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3

ปารีส – พระราชวังแวร์ ซายน์ – ดิจอง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองแวร์ ซายส์ เพื่อนาเข้ าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มี
ไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้ างขึ ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ
ทังจิ
้ ตรกรรมฝาผนัง รูปปั น้ รูปแกะสลักและเครื่ องเรื อน ซึง่ เป็ นการใช้ เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้ องต่างๆของพระราชวัง
เช่น โบสถ์หลวงประจาพระราชวัง ,ท้ องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้ องอพอลโล, ห้ องเมอคิวรี่ , ห้ องกระจก (Hall of
Mirror) ที่มี ความยาวถึง 73 เมตร ซึง่ เป็ นห้ องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้ าถวาย
สาส์นต่อพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทังยั
้ งเป็ นห้ องที่ใช้ สาหรับจัดงานเลี ้ยงและ เต้ นราของพระนางมารี อังตัวแนตต์
มเหสีของพระเจ้ าหลุยส์ที่ 16, ชมห้ องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโป
เลียนที่ยิ่งใหญ่

กลางวัน
บ่าย

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนันเดิ
้ นทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้ นเบอร์ กนั ดี ผ่านทุ่งราบอันกว้ างใหญ่แหล่ง
ผลิตมัสตาร์ ดชื่อดัง อีกทังยั
้ งมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชนั ้ เลิศอีกด้ วย ผ่านชมอาคารบ้ านเรื อนสมัยเรเนสซองส์ โบสถ์ และ
วิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึง่ มีจดุ เด่นคือ การมุงหลังคาด้ วยกระเบื ้องสีแดงสดจัดเรี ยงเป็ นลวดลายงดงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE DIJON CLEMENCEAU หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4

ดิจอง – กรุงเบิร์น – เมืองซูก – ลูเซิร์น

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสูก่ รุ งเบิร์น (Bern) ซึ่งได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี ้
เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สดุ ของโลกในปี ค.ศ.2010 นาท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล
(Bear Park) สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งเบิร์น นาท่าน ชมมาร์ กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปั จจุบนั เต็มไปด้ วยร้ านดอกไม้ และบู
ติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นาท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์ นกาส
เซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี ้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้ วยร้ านภาพวาดและร้ านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซ้ ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ ดทู กุ ๆชัว่ โมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับโบสถ์
Munster สิ่งก่อสร้ างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยาย
ถึงการตัดสินครัง้ สุดท้ ายของพระเจ้ า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) นาท่านเข้ าชมโบสถ์ เซนท์ ออสวอร์ ล (St Oswald's church) โบสถ์ ศกั ดิ์สิทธิ์ที่
สาคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ค.ศ. 1478 ใช้ เวลาการก่อสร้ างนานถึง 6 ปี ถือเป็ นหนึ่งในสถาปั ตยกรรมที่สาคัญ
ที่สดุ ในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์ แลนด์ นอกจากนี ้ ชาวสวิสยังมีความเชื่ออีกว่า ถ้ าใครมีเรื่ องทุกข์ร้อนใดๆ
หรื อเจ็บป่ วย ถ้ าได้ มาขอพรกับโบสถ์ แห่งนี ้ จะช่วยบรรเทาให้ ดีขึ ้นอย่างรวดเร็ ว (กรณีถ้ามีพิธีภายในโบสถ์ อาจไม่ได้ รับ
อนุญาตให้ เข้ าชม) นาท่านเข้ าชมร้ านทาทองที่เก่ าแก่ ท่ สี ุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของ
ครอบครัว Lohri เปิ ดทาการตังแต่
้ สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปั ตยกรรมสมัยจักวรรดินโป

เลียน มีซ้ ุมประตูและเสาโรมัน มีรูปปั น้ และจิตรกรรมฝาผนัง ด้ วยการวาดลายหินอ่อนด้ วยมือ ในปี 1971 ได้ เปิ ดร้ านนี ้เป็ น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะล ้าค่าและเครื่ องประดับหายาก และบางชิ ้นมีเพียงชิ ้นเดียวในโลก มีเวลาให้ ทา่ นเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะ
ล ้าค่าและเครื่ องประดับหายากแล้ ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชันน
้ าระดับโลกให้ ท่านเลือกซื ้อเลือกชมอาทิ เช่น
Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre,
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเค้ กเชอร์ รี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากร้ าน Speck เค้ กที่มี
รสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ และมีขายมากว่าร้ อยปี มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายต่างเคยลิ ้มลองเค้ กจากร้ านนี ้ เช่น Charlie
Chaplin, Winston Churchill หรื อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนี ้มีการทาฟาร์ มผลไม้ ทังสตอเบอร์
้
รี่ , บูล
เบอร์ รี่, ราสเบอร์ รี่,ลูกแพร์ ฯลฯ รวมทัง้ เชอร์ รี่ ที่มีปลูกมากกว่า 40,000 ต้ น ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น
(Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึง่ ของสวิตเซอร์ แลนด์ ที่ถกู ห้ อมล้ อมไปด้ วยทะเลสาบและขุนเขา จากนันพาท่
้
าน
ชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพอย่าง
กล้ าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตั ิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความ
ยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ ามผ่านแม่น ้ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึง่ เป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็ นสะพาน
ไม้ ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรป สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้ หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ ของชาวสวิส
ตลอดแนวสะพาน จากนันให้
้ ทา่ นได้ อิสระเลือกซื ้อสินค้ าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่ องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิ
เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้ น

ค่า
ที่พกั
วันที่ 5
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั IBIS STYLES LUZERN หรื อเทียบเท่า
ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – ลูกาโน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านขึ ้นกระเช้ าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ลา่ สุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้ รอบทิศทาง
ตามเส้ นทางขึ ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เข้ าชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Grotto)ที่ไม่เคยละลาย เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการ
เล่นหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเป็ นอย่างยิ่ง ชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้ วยหิมะอันขาวโพลนสร้ าง
ความงดงามให้ กบั ขุนเขาเป็ นอันมาก ให้ เวลาท่านเดินข้ าม" The TITLIS Cliff Walk " สะพานแขวนที่ตงอยู
ั ้ ่สงู ที่สดุ ของทวีป
ยุโรป ที่ความสูง 3,041 เมตรจากระดับนา้ ทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ท่านจะได้ ชมทัศนียภาพที่สวยงามของ
เทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้ างไกลสุดสายตา (สะพานแขวนอาจจะปิ ด ในกรณีถ้าสภาพอากาศไม่เอื ้ออานวย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่เมืองลูกาโน (Lugano) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ในภาคใต้ ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน
(Ticino) โดยตัวเมืองนันถู
้ กล้ อมรอบด้ วยภูเขาจานวนมาก และมีทะเลสาบ Lugano Lake ที่สวยงามและถูกล้ อมรอบด้ วย
ภูเขา เป็ นหนึง่ ในทะเลสาบที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมมากแห่งหนึง่ ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เดินเที่ยวชมเมืองลูกาโน่
บ้ านเรื อนที่นี่ตงบนเนิ
ั้
นเขา ชมบ้ านเรื อน ร้ านค้ าในเขตเมืองเก่า ที่มีกลิ่นอายแบบอิตาลี บ้ านเมืองทาสีสีสนั ต่างๆ ผู้คนส่วน
ใหญ่นิยมเดินเลียบเลาะไปตามแนวโค้ งทอดยาวของทะเลสาบ

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ADMIRAL LUGANO หรื อเทียบเท่า

วันที่ 6

ลูกาโน - โคโม – ล่ องเรือทะเลสาบโคโม – มิลาน – มิลานดูโอโม

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como) ซึ่งได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองริ มทะเลสาบที่สวยงามบริ เวณพรมแดนอิตาลี สวิตเซอร์ แลนด์
ทะเลสาบโคโมที่ล้อมรอบด้ วยเทือกเขาแอลป์ สูงตระหง่านอันงดงาม จากนันน
้ าท่านล่ องเรื อทะเลสาบโคโม่ (Como lake
Cruise) ทะเลสาบโคโม่นนตั
ั ้ งอยู
้ ่ในจังหวัดโคโม่ แคว้ นลอมบาร์ เดียเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของอิตาลีแต่เรื่ อง
ความสวยงามนันมาเป็
้
นอันดับหนึง่ โดยพื ้นที่โดยรอบมีความยาวถึง 146 กิโลเมตรเลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ มิลาน (Milan) เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตังอยู
้ ่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิ
ลานได้ ชื่อว่าเป็ นหลวงแห่งแฟชัน่ ชันน
้ าของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่นเดียวกับปารี ส และนิวยอร์ ค อีกทังยั
้ งเป็ นศูนย์กลางทาง
ธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้ วย นาท่านสูจ่ ดุ ศูนย์กลางอันศักดิ์สทิ ธิ์ของเมือง ชมมหาวิหารดูโอโมแห่ งเมืองมิลาน (Milan
Duomo) มหาวิหารนี ้สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็ นอันดับสามของโลกเริ่ มสร้ างในปี 1386
แต่กว่าจะเสร็ จต้ องใช้ เวลากว่า 400 ปี ด้ านนอกมีหลังคายอดเรี ยวแหลมที่ทาจากหินอ่อนจานวน135 ยอดและมีรูปปั น้ หิน
อ่อนจากสมัยต่างๆกว่า 2,245 ชิ ้นยอดที่สงู ที่สดุ มีรูปปั น้ ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า จากนันชมแกลลอเรี
้
ยวิค
เตอร์ เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) ท่านสามารถถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกจากด้ านในซึง่ เป็ นอาคารกระจกที่เก่าแก่และ
สวยงาม และเป็ นที่ตงของร้
ั้
านค้ า ชัน้ นามากมาย รวมถึงร้ านค้ าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI,
TOD’S เป็ นต้ น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA หรื อเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

วันที่ 7

มิลาน – เกาะเวนิส – เมสเตร้

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทาง สูท่ ่าเรื อตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นาท่านล่องเรื อผ่านชมบ้ านเรื อนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรื อ เวเน
เซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้ เรื อแทนรถ ใช้ คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น
"ราชินีแห่งทะเลเอเดรี ยติก" มีเกาะน้ อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ ้นฝั่ งที่บริ เวณซานมาร์ โค
ศูนย์ กลางของเกาะเวนิส จากนัน้ นาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มี
เรื่ องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้ องพิพากษาไปสูค่ กุ จะได้ มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครัง้
สุดท้ ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้ าต่างที่สะพานนี ้ ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พานักของเจ้ าผู้
ครองนครเวนิสในอดีต ซึง่ นักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี ้มาเเล้ วคือ คาสโนว่านัน่ เอง

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (สปาร์ เก้ ตตีห้ มึกดา)
นาท่านถ่ายรู ปบริ เวณจัตรุ ัสซานมาร์ โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ ว่า “เป็ นห้ องนัง่ เล่นที่สวยที่สดุ ในยุโรป”
จัตรุ ัสถูกล้ อมรอบด้ วยอาเขตอันงดงาม รวมทังโบสถ์
้
ซานมาร์ โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบ
แซนไทน์ จากนันอิ
้ สระให้ ท่านได้ มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เช่น เดินเล่นชมมนต์เสน่ห์แห่ง
นครเวนิส, เข้ าชมโบสถ์ซานมาร์ โคที่สวยงาม, ช๊ อปปิ ง้ สินค้ าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่ องแก้ วมูราโน่ ,หน้ ากากเวนิส เลือกซื ้อ
สินค้ าแฟชัน่ ชันน
้ า หรื อนัง่ จิบกาแฟในร้ าน Café Florian ที่เปิ ดให้ บริ การมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.1720 หรื อ นัง่ เรื อกอนโดล่า ล่องชม
คลองเวนิส หลังจากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองเมสเตร้ (Venice Mestre) หรื อเวนิสฝั่งแผ่นดินใหญ่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL MESTRE CASTELLANA หรื อเทียบเท่า

ค่า
ที่พกั

วันที่ 8

เมสเตร้ – สนามบิน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื ้อสินค้ าในร้ านค้ า
ปลอดภาษี ภายในสนามบิน
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK136

15.25 น.

วันที่ 9

ดูไบ – กรุงเทพ

00.15 น.
03.30 น.
12.35 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางต่อกลับสูก่ รุงเทพด้ วยเที่ยวบิน EK376
เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

***ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ ายเมืองที่เข้ าพัก
เช่ น กรณีท่ เี มืองนัน้ มีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ าพักเมืองที่ใกล้ เคียงแทน
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กรุณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริ ษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง
ไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทังในกรณี
้
ที่ท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
2. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ
ล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ านทาการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้ อ
แล้ ว
ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และ เหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึง

ผลประโยชน์ และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

EUROPE : LOVE AT THE FIRST SIGHT
ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์ แลนด์ – อิตาลี
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ
ท่ านละ
3 – 11 ธันวาคม 65
89,900.9,900.26 ธันวาคม 65 – 3 มกราคม 66 (ปี ใหม่ )
97,900.11,900.29 ธันวาคม 65 – 6 มกราคม 66 (ปี ใหม่ )
97,900.11,900.โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
กาหนดการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทางเข้ าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565)
ผู้มีสญ
ั ชาติไทย
► เอกสารที่ต้องทาการเตรี ยมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ ตตัวจริ ง (อายุการใช้ งานมากกว่า 6 เดือน)
2. เตรี ยมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้ อมูลตรงตามพาสปอร์ ต) หรื อ เอกสาร International Vaccinated
Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้ อม” หรื อวัคซีนพาสปอร์ ต *เล่มสีเหลือง*
ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ รับวัคซีนครบถ้ วนมาแล้ ว
3. ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้ าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื อโควิด-19
เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
► เงื่อนไขวัคซีน การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปประเทศยุโรป ในโปรแกรมเข้ าประเทศออสเตรี ย เชก สโลวัค ฮังการี
แสดงหลักฐานการได้ รับวัคซีน ต้ องได้ รับการฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรื อ Johnson & Johnson 1 โดส
(โดยได้ รับวัคซีนไม่เกิน 270 วัน ครอบคลุมวันเดินทาง)

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดย
อัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
4. หากท่านทีต่ ้ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยูต่ า่ งจังหวัด) ให้ ทา่ นติดต่อเจ้ าหน้ าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
5. การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซา่ ไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
ค่ ณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทาง
เจ้ าหน้ าที่
6. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกใน การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มคี วามจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชัน้ ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้ องไม่เกิน
จานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงั ้ แต่ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
8. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริ การ)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกินจากทาง
สายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค

3.
4.
5.
6.
7.

ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศฝรั่งเศส รวมค่าบริ การยื่นวีซา่ (6,900.-บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (16 ยูโรต่อท่าน)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27ยูโรต่อท่าน)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 30 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซา่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึ ้น
กรณี ท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรื อศึกษาอยู่
เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้ องไปยืน่
คาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กบั ทางบริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซา่ และจานวนหน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ
้ และพาสปอร์ ต
ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.
2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ทา่ นไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และอานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (20ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริ ษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณีย่ นื วีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัตวิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว ทางบริ ษัท
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่นวีซา่ / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิ นหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋
เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออก เดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีผ้ ูเดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ตามทางบริ ษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และ
ห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3
ท่ าน แต่ อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรั ดและไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่ง
ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น (ฝรั่ งเศส)
ใช้ เวลาทาการอนุมัตวิ ีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 30 วันทาการ

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ ย่ นื วีซ่า TLS Contact
เอกสารกรุ ณาเตรี ยม 1 ชุด ยกเว้ น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เป็ นตัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ในระหว่ างยื่นวีซ่าเข้ าสถานทูตแล้ ว ไม่ สามารถดึงเล่ มออกมาก่ อนได้
่ ในอดีต
**ลูกค้ำกรุณำอย่ำยึดติดก ับกำรยืน
่ ขอวีซำ
เพรำะสถำนทูตมีกำรเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
1. หน ังสอ
้
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
ื เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พำสปอร์ต สญชำติ
ไทย แต่พำน ักอยูต
่ ำ
่ งประเทศ, ทำงำนอยูต
่ ำ่ งประเทศ
ึ ษำศก
ึ ษำอยูต
หรือน ักเรียน น ักศก
่ ำ
่ งประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีข
่ องทำงบริษท
ั ให้ทรำบ
่ จะมีเงือ
ท ันที เพรำะกำรยืน
่ ขอวีซำ
่ นไข และ ข้อกำหนดของทำงสถำนทูตต้องกำรเพิม
่ เติม
และ บำงสถำนทูต อำจไม่สำมำรถยืน
่ ขอวีซ่ำในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทำงทีถ
่ อ
ื พำสปอร์ตต่ำงชำติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ หรือ 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จานวน 2 ใบ
2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสห
้ หล ังขำวเท่ำนน
้ อยูก
***ใบหน้ำสูง2.5- 3 CM.ขึน
่ ับล ักษณะใบหน้ำของแต่ละบุคคล พืน
ั้
่ อน
ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว้ ห้ำมสวมแว่นตำหรือเครือ
่ งประด ับ ไม่ใสค
แทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก.และไม่มรี อ
่ งรอยชำรุด***
ต ัวอย่ำงรูป

3. หล ักฐำนกำรทำงำน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือ
เจ้ำของกิจกำร หนังสอ
่ ช
ี อ
หุ ้นสว่ น อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญา
กิจกำรไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
เชา่ ที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงำน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนังสอ
่ ทางาน, วัน

ลา
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
-

ึ ษำ ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
่ื -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใชค้ าว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )

4. หล ักฐำนกำรเงิน
-

้ ำ
ี อมทร ัพย์ธรรมดำของ
กรณีผเู ้ ดินทำงออกค่ำใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement บ ัญชอ
ธนำคำรทว่ ั ไป ย ้อนหลัง 3 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ (รบกวนลูกค ้าทารายการเดิน
บัญช ี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วัน
หรืออยูใ่ นเดือนทีย
่ น
ื่ วีซา่

-

้ ำ
ี อมทรัพย์ย ้อนหลัง 3
กรณีผเู ้ ดินทำงไม่ได้ออกค่ำใชจ
่ ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอ
เดือน(ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย)

-

ื่ -นามสกุลให ้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ
ี รบทุกตัว
**Bank Statement จะต ้องสะกดชอ
่ ัญชค
และจะต ้องมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน ้า

-

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวครึง่ กระดาษ
A4 ไม่สามารถใชยื้ น
่ ได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม

ี ด
ี ระแสรำยว ัน
**สถำนทูตไม่ร ับพิจำรณำบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชก
ิ **
พ ันธบ ัตร ตรำสำรหนี้ กองทุน และสลำกออมสน
5. เอกสำรสว่ นต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอำยุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดา
หำกเด็กเดินทำงไปก ับบิดำ จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตร
จะต ้องคัดหนังสอ
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้อง
หำกเด็กเดินทำงก ับมำรดำ จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
คัดหนั งสอ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมก ับบิดำและมำรดำ ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอม
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ ำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
*** กรณีเด็กอำยุตำ
่ กว่ำ 18 ปี บิดาและมารดาลงชอ

่ อำจมีกำรปร ับเปลีย
เอกสำรยืน
่ วีซำ
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

่ เชงเกนประเทศฝรง่ ั เศส
แบบฟอร์มสำหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซำ

้ อ
(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เนือ
่ งจำกทำงเรำจะใชข
้ มูลนีใ้ นกำรจองคิว
่ ตำมมำทีห
น ัดหมำยให้ทำ
่ นก่อนและไม่สำมำรถแก้ไขได้อก
ี เพรำะฉะนนเอกสำรที
ั้
ท
่ ำ
่ นสง
่ ล ัง
จะต้องตรงก ับข้อมูลทีท
่ ำ
่ นกรอกให้มำเท่ำนน)
ั้
ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………….…………………
ั ชาติปัจจุบัน ................................สญ
ั ชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
7. สญ
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

ี ชวี ต
หม ้าย (คูส
่ มรสเสย
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ อ
ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใสช
่ ยู่ ผู ้ปกครอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…
่
11. ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันของผูข
้ อวีซำ
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได ้..................................................................
ี ปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
่ ขายเสอ
ื้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชพ
.......................................................................................................
่ื บริษัทหรือร ้านค ้า และทีอ
ั ท์ / สาหรับนักเรียน นั กศก
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศพ
่ ยู่
ึ ษา
ของสถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……

14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
้ ้ตัง้ แต่วน
เคยได ้ ใชได
ั ที.่ ......................ถึงวันที.่ ...........................

ไม่เคย

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที่ หากทราบ)..............................................

่ เชงเก้น รบกวนท่ำนถ่ำยสำเนำหน้ำวีซำ
่ เชงเก้นต ัวล่ำสุดแนบมำด้วย**
**กรณีลก
ู ค้ำเคยมีวซ
ี ำ

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

ี ระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ....................................................
กรุณาระบุชอ

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

…………………………………………………..…
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ นเกีย
หมำยเหตุ กำรอนุม ัติวซ
ี ่ำเป็นดุลพินจ
ิ ของทำงสถำนทูต ทำงบริษท
ั ไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆ
ิ้ ท งั้ นีบ
้ ริษ ท
ท งั้ ส น
ั เป็ นเพีย งต ัวกลำงและคอยบริก ำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แ ก่ผูเ้ ดิน ทำง
เท่ำนน
ั้

