
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GO3VCE-EK018 AUG18-EK-W07 

San Marco to La Tour Eiffel 

อติาล(ีเวนสิ) สวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส   
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิ เอมเิรสต ์(EK) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

• น ำทำ่นเดนิทำงกับสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(Emirate Airline) อันสดุหร ู 

• เยอืนเกำะเวนสิ (Venice) อันสดุแสนโรแมนตกิ  

• ชมมหำนครแหง่แฟชัน่มลิำน (Milan) เมอืงหลวงแหง่แฟชัน่โลก  

• ขึน้กระเชำ้ลอยฟ้ำทันสมัยระบบใหมล่ำ่สดุหมนุ 360 องศำ รอบตัวเอง ขึน้สูย่อดเขำทติลสิ (Titlis) 

• เทีย่วลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงยอดนยิม  

• ขึน้หอไอเฟล (Tour Eiffel) ชัน้ 2 สญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหงำ่นคูน่ครปำรสี 

 
 

         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                   
 

วนัที ่  6-13 ส.ค. 61 59,900.- 

  

ราคาเพยีง  59,900.- 
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     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – เกำะเวนสิ – เวนสิ เมสเตร ้ ✈ ✈ O RUSSOTT  

3 เวนสิ – มลิำน – แองเกิล้เบริก์ O O O TERRECE HOTEL   

4 แองเกิล้เบริก์ – ยอดเขำทติลสิ - ลเูซริน์ - ดจิอง O X O KYRIAD HOTEL 

5 ดจิอง – OUTLET – พระรำชวังแวรซ์ำยส ์- ปำรสี O X O 
HUATIAN 

CHINAGORA  

6 ปำรสี – ประตชูยันโปเลยีน – ลอ่งเรอืบำโตมชุ – ชอ้ปป้ิง O O X 
HUATIAN 

CHINAGORA  

7 
ปำรสี – ขึน้หอไอเฟล ชัน้ 2 – มหำวหิำรนอเตรอดำม  -  

ยำ่นมงตม์ำตร ์– สนำมบนิ 
O O ✈  

8 ดไูบ – กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ    

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สำยกำร

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

วนัที ่2: กรงุเทพ – ดไูบ – เวนสิ – เกาะเวนสิ                    

01.35 น. ออกเดนิทำงสูเ่วนสิ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

04.45 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.05 น. ออกเดนิทำงสูเ่วนสิ ประเทศอติำล ีโดยเทีย่วบนิ EK 135  

บา่ย ถงึสนามบนิมารโ์ค โปโล เมอืงเวนสิ ประเทศอติาล ี(เวลำทอ้งถิน่ชำ้กวำ่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และ

จะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่  28 ตุลำคม 2561) น ำท่ำนเดินทำง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต ้

(Tronchetto) น าท่านล่องเรอืผ่านชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ สู่เกาะเวนสิ หรอื เวเนเซีย 

(Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่มเ่หมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน   มี

สมญำนำมวำ่เป็น "รำชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกำะนอ้ยใหญก่ว่ำ 118 เกำะ และมสีะพำนเชือ่มถงึกัน

กว่ำ 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลำงของเกำะเวนสิ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิชมควำมงำม

ของเกำะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งรำวน่ำสนใจในอดตี เมือ่นักโทษ

ที่เดนิออกจำกหอ้งพพิำกษำไปสู่คุกจะไดม้ีโอกำสเห็นแสงสว่ำงและโลกภำยนอกเป็นครัง้สุดทำ้ย
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ระหว่ำงเดนิผ่ำนชอ่งหนำ้ต่ำงทีส่ะพำนนี้  ซ ึง่เชือ่มต่อกับวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถำนที่

พ ำนักของเจำ้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังที่เคยเดนิผ่ำนสะพำนนี้มำเเลว้คอื คำสโนว่ำ

น่ันเอง น าทา่นถา่ยรูปบรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่ำวไวว้่ำ 

“เป็นหอ้งน่ังเลน่ทีส่วยทีส่ดุในยโุรป” จัตรัุสถกูลอ้มรอบดว้ยอำเขตอันงดงำม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค 

(St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตำมแบบศลิปะไบแซนไทน์ จำกนัน้อสิระใหท้่ำนไดม้ี

เวลำเดนิเทีย่วชมเกำะอันสดุแสนโรแมนตกิตำมอธัยำศัย เชน่ เดนิเลน่ชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนสิ, เขำ้

ชมโบสถ์ซำนมำรโ์คที่สวยงำม, ช๊อปป้ิงสนิคำ้ของที่ระลกึ อำทเิชน่ เครือ่งแกว้มูรำโน่,หนำ้กำกเวนิส 

เลอืกซือ้สนิคำ้แฟชัน่ชัน้น ำ หรอืน่ังจบิกำแฟในรำ้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรมำตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 

หรอื น่ังเรอืกอนโดลำ่ ลอ่งชมคลองเวนสิ 

ค า่      รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (สปาเกต๊ตีห้มกึด า) 

      น ำคณะเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม RUSSOTT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: เวนสิ – มลิาน – แองเก ิล้เบริก์ 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ตวัเมอืงมลิาน (Milan)  เมืองที่เรียกไดว้่ำ เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก 

จำกนัน้น ำทำ่นถำ่ยรปูดำ้นนอกกบัมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ทีส่รำ้งดว้ยศลิปะ

แบบนโีอโกธคิ ทีผ่สมผสำนกนั เป็นสถำปัตยกรรมแบบตะวันตกสมยัฟ้ืนฟศูลิปวทิยำกำร ชมควำมงดงำม

อนัน่ำอศัจรรย ์  

เทีย่ง       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

บา่ย น ำท่ำนชมแกลเลอร ีวคิเตอรเ์อ็มมานเูอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนั่บวำ่เป็นชอ้ปป้ิง

มอลลท์ีส่วยงำม หรูหรำและเกำ่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิำน อนุสำวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมำนูเอล ที ่2 

ผูร้เิร ิม่กำรรวมชำตหิัวเมอืงตำ่งๆในอติำล ีและอนุสำวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทำ่น คอืลิ

โอนำรโ์ด ดำรว์นิซี ่ทีอ่ยู่ในบรเิวณ ดำ้นหนำ้ของโรงละครสกำล่ำ  สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงขำ้ม

พรหมแดนอติำล ี– สวติเซอรแ์ลนด์ จำกนัน้เดนิทำงเขำ้สู่หมู่บา้นแองเกิล้เบริก์ (Engelberg) ซึง่

ตั ้งอยู่เช ิงขุนเขำที่สวยงำมมีระดับอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขำแอลป์   ผ่ำนเสน้ทำงไฮไลท์ของ

สวติเซอรแ์ลนด ์และววิทวิทัศนส์วยงำมของทุง่หญำ้ตัดกบัหมิะอนัขำวโพลนปกคลุมยอดเขำ 

ค า่       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 

      เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม TERRECE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่4: แองเก ิล้เบริก์ – ยอดเขาทติลสิ - ลเูซริน์ - ดจิอง 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าทา่นขึน้กระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหมล่า่สุดหมุน 360 องศา รอบตวัเอง ชมทัศนียภำพอัน

ตระกำรตำไดร้อบทศิทำงตำมเสน้ทำงขึน้สูย่อดเขาทติลสิ (Titlis) เขำ้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Grotto)

ทีไ่มเ่คยละลำย  เชญิเพลดิเพลนิสนุกสนำนกบักำรเลน่หมิะบนลำนสก ีสดุแสนประทับใจเป็นอยำ่งยิง่ ชม
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ทวิทัศนข์องยอดเขำต่ำงๆ ทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะอนัขำวโพลนสรำ้งควำมงดงำมใหก้บัขนุเขำเป็นอนัมำก 

จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ที่

ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและขุนเขำ จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคำ้ของสวสิ เชน่ ช็อคโก

แลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นำฬกิำยีห่อ้ดัง อำทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer 

เทีย่ง       อสิระอำหำรกลำงวันตำมอธัยำศัย 

บา่ย จำกนัน้พำทำ่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผำหนิธรรมชำต ิเพือ่

เป็นอนุสรณ์ร ำลกึถงึกำรสละชพีอยำ่งกลำ้หำญของทหำรสวสิทีเ่กดิจำกกำรปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.

1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีควำมยำวถงึ 204 เมตร ทอดขำ้มผ่ำนแม่น า้

รอยส ์(Reuss River) อนังดงำมซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพำนไมท้ีม่หีลังคำที่

เกำ่แก่ทีสุ่ดในยุโรป สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคำคลุมสะพำนมภีำพวำดประวัตศิำสตรข์อง

ชำวสวสิตลอดแนวสะพำน  เป็นตน้ จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดตีเมอืง

หลวงแหง่แควน้เบอรก์นัด ีผ่ำนทุ่งรำบอันกวำ้งใหญ่แหล่งผลติมัสตำรด์ชือ่ดัง อกีทัง้ยงัมชีือ่เสยีงในกำร

ผลติไวนช์ัน้เลศิอกีดว้ย ผำ่นชมอำคำรบำ้นเรอืนสมยัเรเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิำรเกำ่แกใ่นสมัยยคุกลำง 

ซึง่มจีดุเดน่คอื กำรมงุหลังคำดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลำยงดงำม 

ค า่      รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

       เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม KYRIAD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: ดจิอง – OUTLET – พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ปารสี 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Troyes ที่มสีนิคา้แบรนดเ์นม

มากกวา่รอ้ยรา้น ใหเ้วลำท่ำนไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมมำกมำย อำท ิเชน่ AMANI OUTLET, 

CALVIN KLEIN, HUGO BOSS , SUPERDRY,  CLARKS , LACOSTE, SMASONITE , MANGO, 

GUESS , NIKE  และอืน่ๆอกีมำกมำย *** เนือ่งจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทติย ์ถา้หาก

คณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

เทีย่ง       อสิระอำหำรกลำงวันตำมอธัยำศัย 

บา่ย เดนิทำงสูเ่มอืงแวรซ์ายส ์น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) 

อนัยิง่ใหญ ่(มไีกดท์อ้งถิน่บรรยำยในพระรำชวัง) ทีส่รำ้งขึน้ตำมพระรำชประสงคข์องพระเจำ้หลุยสท์ี ่14 

ภำยในตกแต่งอยำ่งวจิติรอลังกำร ทัง้จติรกรรมฝำผนัง รปูปั้น รปูแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นกำรใช ้

เงนิอยำ่งมหำศำล พำท่ำนชมหอ้งตำ่งๆของพระรำชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ ำพระรำชวัง,ทอ้งพระโรงที่

ตกแตง่อยำ่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวำมยำวถงึ 73 

เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยำโกษำธบิด ี(ปำน) รำชทตูไทยสมยัพระนำรำยณ์มหำรำชเคยเขำ้ถวำยสำสน์ตอ่

พระเจำ้หลุยสท์ี ่14 แห่งฝร่ังเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ ำหรับจัดงำนเลีย้งและเตน้ร ำของพระนำงมำร ี

อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจำ้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระรำชนิีทีต่กแต่งอย่ำงงดงำม, ภำพเขยีน
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ปรำบดำภเิษกของจักรพรรดนิโปเลียนที่ย ิง่ใหญ่ เดนิทำงสู่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของ

ประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ ทีนั่กทอ่งเทีย่วอยำกมำเยอืนมำกทีส่ดุ 

ค า่       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

       เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม HUATIAN CHINAGORA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6: ปารสี – ประตชูยันโปเลยีน – ลอ่งเรอืบาโตมชุ – ชอ้ปป้ิง 

เชา้      รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำเทีย่วชมควำมงดงำมของมหำนครปำรสีผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสัคองคอรด์ (Place de la 

Concorde) ที่พระเจำ้หลุยสท์ี ่16 และพระนำงมำรอีองตัวแนต ถูกตัดสนิประหำรชวีติโดยกโิยตนิใน

สมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส จากน ัน้เขา้สู่ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอด

ยำวจำกจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน, น าชมและถา่ยรปูคูก่บัประตชูยันโปเลยีน (Arc de 

Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอำสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่

สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มำแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลำท่ำนไดเ้ลือกซือ้สนิคำ้ชัน้น ำบนถนน

ชองป์เอลเิซ ่ทีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นคำ้สุดหรูหรำ สนิคำ้แฟชัน่มำกมำย  จากน ัน้น าทา่นลอ่งเรอืบาโตมุช 

(Bateaux Mouches Cruise) ไปตำมแม่น ้ำแซนด ์ทีไ่หลผ่ำนใจกลำงกรุงปำรสี ชมควำมสวยงำม

ของสถำปัตยกรรมอันคลำสสคิของอำคำรต่ำงๆตลอดสองฝำกฝ่ังแมน่ ้ำ เป็นอกีหนึง่ประสบกำรณ์ทีน่่ำ

ประทับใจ   

เทีย่ง        รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้ 

 น ำทำ่นเขำ้ชมพพิธิภณัฑน์ า้หอม Fragonard พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตคิวำมเป็นมำและจัดแสดง

วธิกีำรผลติน ้ำหอมในปัจจุบัน ของโรงงำนผลติน ้ำหอมยีห่อ้ Fragonard ยีห่อ้น ้ำหอมอันโด่งดัง ที่มี

แหล่งผลิตตน้ก ำเนิดมำจำกเมือง Grasse เมืองที่ไดช้ื่อว่ำเป็นเมืองหลวงของโลกน ้ ำหอม โดย

พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้กอ่ตัง้ขึน้มำในปี 1983 ตัวอำคำรเป็นทีอ่ยูเ่ดมิของ นโปเลยีน โบนำปำรต์ที ่ 3 Louis-

Napoléon Bonaparte III ซึง่แต่ละหอ้งจัดแสดงเรือ่งรำวเกีย่วกับบรรจุภัณฑบ์รรจุน ้ำหอมตัง้แต่สมัย

อดตีจนถงึปัจจบุนั และบอกเล่ำเรือ่งรำวกำรผสมผสำนกลิน่น ้ำหอมใหม้เีอกลักษณ์อนัรัญจวนใจ จำกนัน้

เชญิเลอืกซือ้สนิคำ้แฟชัน่อยำ่งเต็มอิม่ในรำคำถกูทีร่า้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อำท ิเชน่ 

เครือ่งส ำอำงค ์น ้ำหอม นำฬกิำหรอืกระเป๋ำ  จำกนัน้พำทำ่นสมัผัสกบับรรยำกำศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิง

จำกทั่ วทุกมุมโลกในหำ้งสรรพสินคำ้ใหญ่สุดหรูใจกลำงกรุงปำรีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์

(Galleries Lafayette) หรอืท่ำนสำมำรถเลือกซือ้สนิคำ้ของสวสิจำกรา้น Bucherer รำ้นดังของ

สวสิ ทีม่สีำขำเปิดอยูใ่จกลำงกรงุปำรสี โดยมสีนิคำ้มำกมำย อำทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, 

นำฬกิำยีห่อ้ดัง อำทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

       อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 

 เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม HUATIAN CHINAGORA HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่7: ปารสี – ข ึน้หอไอเฟล ช ัน้ 2 – มหาวหิารนอเตรอดาม  - ยา่นมงตม์าตร ์– สนามบนิ 

เชา้      รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
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 น าท่านแวะถ่ายรูปหน้าพิพิธภณัฑ์ลูฟวร  ์(Musée du Louvre) พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ หรือในชื่อ

ทำงกำรว่ำ the Grand Louvre เป็นพพิธิภณัฑท์ำงศลิปะตัง้อยูใ่นกรุงปำรสี ประเทศฝร่ังเศส พพิธิภณัฑ์

ลฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เกำ่แกท่ีส่ดุ และใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  น าทา่นขึน้ชมหอ

ไอเฟล (Tour Eiffel) ช ัน้ 2 สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสงูตระหงำ่นคูน่ครปำรสีดว้ยควำมสงูถงึ 1,051 ฟตุ  

ซึง่สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรัุสทรอคคำเดโร่ 

เทีย่ง       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรจนี 

 น าทา่นถา่ยรูปคูก่บัมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อำยกุว่ำ 800 ปี 

เป็นมหำวหิำรสถำปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีง่ำมเลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นำ้ทรงเหลีย่มและยอดปลำย

แหลมบนหลังคำวหิำรสงูจำกระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถำนทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหว่ำงพระ

เจำ้หลุยสท์ี ่16 กับพระนำงมำร ีอังตัวแนตต ์และยงัเป็นจุดกโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูย่า่นมงตม์าตร ์(Montmartre) เป็นยำ่นส ำคัญอกีแหง่ของเมอืงปำรสี อยูส่ดุ

เขตทำงเหนือของปำรสี มลีักษณะเป็นเนินเขำสูง 130 เมตร เป็นที่พ ำนักของชุมชนชำวปำรีเซยีมำ

ยำวนำน รวมถงึยงัเป็นจดุก ำเนดิผลงำนดำ้นศลิปะของศลิปินมำกมำยแหง่ของเมอืงปำรสี ชมมหาวหิาร

พระหฤทยัแหง่มงมาตร(์Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre) โดยสรำ้งขึน้เพือ่อุทศิ

แกพ่ระหฤทัยของพระเยซ ูเริม่กอ่สรำ้งในปี ค.ศ.1875 ตัวโบสตส์รำ้งจำกหนิปนูสขีำว มลูคำ่กำรกอ่สรำ้ง

ทัง้หมดคดิเป็นเงนิประมำณ 7 ลำ้นฟรังก ์โดยไดม้ำจำกเงนิบรจิำคทัง้สิน้ 

17.00 น. น ำคณะเดินทำงสู่ สนามบนิชารล์ เดอ โกลด์ เพื่อใหท้่ำนมีเวลำในกำรท ำ คนืภาษี (Tax 

Refund) และ มเีวลำในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ในรำ้นคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบนิ 

21.50 น. ออกเดนิทำงกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 076  

วนัที ่8: ดไูบ - กรงุเทพ 

06.30 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทำงสูส่นำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

19.15 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหำนคร ดว้ยควำมสวัสดภิำพ   

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตุสดุวสิยัทีท่ำง 

บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถควบคมุได ้เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไมอ่นุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เดนิทำง  

หำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้ 14 วันกอ่นกำรเดนิทำง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม :  San Marco to La Tour Eiffel 

อติาล ี(เวนสิ) – สวติเซอรแ์ลนด ์– ฝร ัง่เศส 8 วนั 5 คนื  

โดยการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 
 
ก าหนดวนัเดนิทาง :   16-13 ส.ค. 61 

        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทำ่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทำ่น 1 หอ้ง ทำ่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น ทำ่นละ 59,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ทำ่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิทา่นละ  38,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

     

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ ำนวนวัน 

และอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 

 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

 คำ่หอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  (3 ดำว – 4 ดำว) 

 คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

 คำ่ประกันภัยกำรเดนิทำงรำยบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คำ่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คำ่ธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัว อำทเิชน่  คำ่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง, คำ่น ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิ

ก ำหนดเกนิกวำ่ 20 ก.ก.และมำกกวำ่ 1 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญู

หำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นต ้

 คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมันและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

 คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช ำระเงนิมัดจ ำทำ่นละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน เพือ่ท ำกำรจองควิยืน่วซีำ่ ภำยใน  3 วันนับจำกวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บกำรยนืยันวำ่กรุป๊ออกเดนิทำงได ้ลกูคำ้จัดเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซีำ่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้ำ่นตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 

5. กำรยืน่วซีำ่ในแต่ละสถำนทตูมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขีัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รำยบคุคล (แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพือ่ประกอบกำรตัดสนิใจกอ่นกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที ่

6. หำกในคณะของทำ่นมผีูต้อ้งกำรดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มโีรคประจ ำตัว หรอืไม่สะดวกในกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็น

หมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 
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  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. กำรพจิำรณำวซีำ่เป็นดลุยพนิจิของสถำนทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดนิทำง ชว่งระหวำ่งยืน่วซีำ่ หรอื กอ่นเดนิทำงกับทำงบรษัิท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษัิทฯ ทรำบล่วงหนำ้เพือ่

วำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพจิำรณำวซี่ำที่ค่อนขำ้งนำนและอำจไม่สำมรถดงึเล่มออกมำระหว่ำงกำร

พจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ได ้ 

3. ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ จะตอ้งด ำเนนิเรือ่งกำรขอวซีำ่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอืศกึษำอยูเ่ทำ่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปยืน่ค ำรอ้ง

ขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ และกรณุำเตรยีมหนังสอืเดนิทำงเล่มเก่ำ ใหก้ับทำงบรษัิทดว้ย เนื่องจำกประวัตกิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชนอ์ยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ และจ ำนวนหนำ้หนังสอืเดนิทำง ตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรับตดิวซีำ่ไมต่ ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออก หำกมกีำรสูญหำย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ และพำสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไมม่รีอยฉีกขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำร

เรยีกเก็บคำ่มัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีำ่ใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แตส่ำยกำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง   

2. หำกต๋ัวเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอยำ่งนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตำมที่สำยกำรบนิก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครือ่งบนิมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสุขภำพและรำ่งกำย และอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ช็คอนิสำยกำรบนิ ตอน

เวลำทีเ่ช็คอนิเทำ่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง   คนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันกอ่นเดนิทำง   เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันกอ่นเดนิทำง   เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน ำไป    

     ช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำรเลือ่นกำรเดนิทำงของทำ่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อื คำ่ธรรมเนยีมในกำรมัดจ ำต๋ัว และคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ตำมที ่ 

    สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทัวรห์รอืมัดจ ำมำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ / คำ่มัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคำ่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คำ่สว่นตำ่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไมว่ำ่เหตผุลใดๆตำมทำงบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกัน จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ 

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต  

     และไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่ับกำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลัีกษณะแตกตำ่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส)  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 

***ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนัเดนิทำงกลับ  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลังขำว

เทำ่นัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หำ้มสวมแวน่ตำหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น อำยุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำเชำ่ที ่
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โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเท่ำนัน้ (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร 

ฝำกหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วี

ซำ่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ ำเนำ Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นำมสกลุใหต้รงกับพำสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนำ้ 

- ***Bank Statement ของธนำคำรกรงุเทพ ถำ้ธนำคำรออกมำเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดำษ A4 

ไมส่ำมำรถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนำคำรใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
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- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยมำรดำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์บดิำมำ 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำย

ใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

  *** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำและมำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ 

 

 

 
 


