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Hello Milan, Titlis & Eiffel Tower 

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส  

7 วนั 4 คนื     

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY)    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ตลุาคม : 19-25   

พฤศจกิายน : 9-15 

49,900.- 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – อาบดูาบ ี ✈ ✈ ✈  

2 อาบดูาบ ี– มลิาน – Fox town outlet – หมูบ่า้นแองเกิล้เบริก์  ✈ O O CRYSTAL HOTEL 

3 หมูบ่า้นแองเกิล้เบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – ลเูซริน์ – ดจิอง    O x O KYRIAD DIJON NORD 

4 ดจิอง – พระราชวังแวรซ์ายส ์– ปารสี – ลอ่งเรอืบาโตมชุ O O O 
BEST WESTERN PLUS 
SUITECASE 

5 ปารสี – ประตชูยันโปเลยีน – หอไอเฟล – ชอ้ปป้ิง  O O x 
BEST WESTERN PLUS 
SUITECASE 

6 
ปารสี – ยา่นมงมารต์ – มหาวหิารนอเตรอดาม – OUTLET –  

สนามบนิ – อาบดูาบ ี
O x ✈ 

 

7 อาบดูาบ ี– กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  
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น าทา่นบนิลดัฟ้าสูม่หานครมลิาน (Milan) เมอืงหลวงแหง่แฟชัน่โลก พรอ้มเต็มอิม่กบัดนิแดนทีม่ธีรรมชาตอินังดงาม

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกทีส่วติเซอรแ์ลนด ์แวะเทีย่วลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงยอดนยิม พาขึน้กะเชา้พชิติยอดเขาทติลสิ 

(Tilis) พรอ้มท ัง้เทีย่วปารสี (Paris) เมอืงทีม่เีต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ เขา้ชมความงดงามของ

พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อนัยิง่ใหญ ่ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ที่

โดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสี ชอ้ปป้ิงรา้นคา้ปลอดภาษีและในหา้งใหญใ่จกลางกรงุปารสี       

                                                                   

วนัแรกของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ – อาบดูาบ ี

15.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู 8

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 

 

18.20 น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีโดยสายการบนิเอทฮิดั โดยเทีย่วบนิที ่EY405 

*** คณะเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไปออกเดนิทางเวลา 18.05  

น. และ ถงึ อาบดูาบีเ้วลา  22.05 น. *** 

 

22.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบี ้น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

วนัทีส่องของการเดนิทาง        อาบดูาบ ี– มลิาน – Fox town outlet – หมูบ่า้นแองเก ิล้เบริก์  

02.45 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY081*** คณะเดนิทาง 

เดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไปออกเดนิทางเวลา 02.50 น. และ ถงึ มาดรดิ 

เวลา 07.00 น. *** 

 

07.40 น. ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้

กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่29 ตลุาคม 2560) 

น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้เดนิทางสู่ตวัเมอืงมลิาน 

(Milan)  เมอืงทีเ่รยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น าท่านถา่ยรูป

ดา้นนอกของมหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ย

ศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์  ของ

สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ น าท่านชมแกลเลอร ีวคิ

เตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึง่นับวา่เป็นชอ้ปป้ิง

มอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิ

เตอร ์เอ็มมานูเอล ที ่2 ผูร้เิริม่การรวมชาตหิัวเมอืงต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยี์

ของศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลีโอนารโ์ด ดารว์นิซี่ ที่อยู่ใน

บรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่   

ระยะทาง 51 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 50 นาท ี

 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูฟ๊่อกซท์าวน ์เอา้ทเ์ลท (Fox town outlet) ตัง้อยูท่างใต ้

ของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นเอ๊าทเ์ลทใหญ่ซึง่เป็นศูนยร์วมรา้นคา้กว่า 160 

รา้น เชน่ แว่นตา ผลติภัณฑเ์ครือ่งหนัง รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์กฬีา แฟชั่นแบ

รนด์แนมชื่อดังอาทิ เช่น Salvatore Ferragamo, D&G, Armani, Burberry, 

Bally, Diesel, Calvin Klein, Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Tod’s, 

Versace, Valentino, Furly, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอืน่ ๆ อกี

ระยะทาง 60 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 
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มากมาย จากนัน้เดนิทางเขา้สู่หมู่บา้นแองเกิล้เบริก์ (Engelberg) ซึง่ตัง้อยู่

เชงิขนุเขาทีส่วยงามมรีะดับอกีแหง่หนึง่ของเทอืกเขาแอลป์  ผา่นเสน้ทางไฮไลท์

ของสวติเซอรแ์ลนด ์และววิทวิทัศนส์วยงามของทุง่หญา้ตัดกับหมิะอนัขาวโพลน

ปกคลมุยอดเขา 

ระยะทาง 189 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม CRYSTAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      หมูบ่า้นแองเก ิล้เบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – ลเูซริน์ – ดจิอง    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นขึน้กระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหมล่า่สุดหมนุ 360 องศา รอบตวั

เอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทศิทางตามเสน้ทางขึน้สูย่อดเขาทติลสิ 

(Titlis) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Grotto)ที่ไม่เคยละลาย  เชญิเพลิดเพลิน

สนุกสนานกับการเล่นหมิะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเป็นอย่างยิง่ ชมทวิทัศน์

ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปดว้ยหมิะอันขาวโพลนสรา้งความงดงามใหก้ับ

ขนุเขาเป็นอันมาก ใหเ้วลาท่านเดนิขา้ม" The TITLIS Cliff Walk "  สะพาน

แขวนที่ตัง้อยู่สูงที่สุดของทวปียุโรป ที่ความสูง 3,041 เมตรจากระดับน ้าทะเล 

สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขา

แอลป์ อันสวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา (สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณี

ถา้สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย) เดนิทางสู่เมอืงลูเซิรน์ (Lucerne) เมือง

ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย

ทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้พาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of 

Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพี

อยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 35 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้ม

ผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ

เมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.

1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนว

สะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่ง

หนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

จากนั้นเดนิทางสู่เมอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมอืงหลวงแห่ง

แควน้เบอรก์ันดี ผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่แหล่งผลติมัสตารด์ชือ่ดัง อกีทัง้ยังมี

ชือ่เสยีงในการผลติไวน์ชัน้เลศิอกีดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนสมัยเรเนสซองส ์

โบสถแ์ละวหิารเกา่แกใ่นสมยัยคุกลาง ซึง่มจีดุเดน่คอื การมงุหลังคาดว้ยกระเบือ้ง

สแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 350 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง    

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม KYRIAD DIJON NORD หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง         ดจิอง – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ปารสี – ลอ่งเรอืบาโตมชุ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่ มหานครปารสี (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงที่มี

มนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ กรุงปารสีเป็นหนึง่

ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่งหนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ย

อทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท า

ใหก้รงุปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

ระยะทาง 318 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม. 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versaille Palace) อันยิง่ใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ที่สรา้ง

ขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ 

ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่าง

มหาศาล พาทา่นชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,

ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก 

(Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) 

ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 

แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ี

อังตัวแนตต์ มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี่ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีที่ตกแต่ง

อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่ จากนัน้

น าท่านเดนิทางเขา้สู่กรุงปารสี (Paris) จากน ัน้น าท่านล่องเรอืบาโตมุช 

(Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนทีไ่หลผา่นใจกลางกรงุปารสี 

ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝาก

ฝ่ังแมน่ ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 22 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITECASE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง       ปารสี – ประตชูยันโปเลยีน – หอไอเฟล – ชอ้ปป้ิง  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส  ผ่านลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสั

คองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารี

อองตัวแนต ถกูตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิตัฝิร่ังเศส จากน ัน้เขา้สู่

ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่(Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัส

คองคอรด์ตรงสูป่ระตูชยันโปเลยีน, น าชมและถา่ยรูปคูก่บัประตชูยันโปเลยีน 

(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก 

เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี 

ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ชัน้น าบนถนนชองป์เอลเิซ ่ทีเ่ต็มไปดว้ย

รา้นคา้สุดหรูหรา สนิคา้แฟชั่นมากมาย แลว้น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับหอไอเฟล 

(Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสูงถึง 
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1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร ่

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑน์ า้หอม Fragonard พพิธิภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติ

ความเป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลติน ้าหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลติน ้าหอม

ยีห่อ้ Fragonard ยีห่อ้น ้าหอมอันโด่งดัง ที่มแีหล่งผลติตน้ก าเนิดมาจากเมอืง 

Grasse เมืองที่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองหลวงของโลกน ้าหอม โดยพพิธิภัณฑ์แห่งนี้

ก่อตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นที่อยู่เดมิของ นโปเลียน โบนาปาร์ตที่ 3 

Louis-Napoléon Bonaparte III ซึง่แต่ละหอ้งจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุ

ภัณฑ์บรรจุน ้ าหอมตั ้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และบอกเล่าเรื่องราวการ

ผสมผสานกลิน่น ้าหอมใหม้เีอกลกัษณ์อนัรัญจวนใจ และหากทา่นมองหาของฝาก

จากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซื้อน ้ าหอมจากโรงงานของ 

Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศัย จากนัน้เชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถกูใน

ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส าอาง น ้ าหอม 

นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิง

จากทั่วทุกมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารสีทีแ่กลเลอรี ่ลาฟา

แยตต ์(Galleries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจาก

รา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้

มากมาย อาทเิช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิช่น 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 เขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITECASE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง             ปารสี – ยา่นมงมารต์ – มหาวหิารนอเตรอดาม – OUTLET –  

                                                 สนามบนิ – อาบดูาบ ี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิเที่ยวชมย่านมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นย่านศลิปินมากว่า 200 ปี

แลว้ สมัผัสกบัมนตเ์สน่หแ์ละกลิน่อายของวันวานทีศ่ลิปะในฝร่ังเศสรุ่งเรอืงถงึขดี

สดุ ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บนัไดของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica 

of Sacre Coeur) วหิารสขีาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารสี แลว้

เชญิส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทีว่าดรปูอยูใ่กล ้ๆ  ชมมหาวหิารนอเตรอ

ดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหาร

สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลีย่มและ

ยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสูงจากระดับพื้นดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานที่

ประกอบพธิอีภเิษกสมรสระหว่างพระเจา้หลุยสท์ี ่16 กับพระนางมาร ีอังตัวเนตต ์

และยงัเป็นจดุกโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่Chic 

Outlet La Vallee Village 

 

 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย ใหเ้วลาท่านอสิระเพื่อช๊อปป้ิงที่ OUTLET ขนาดใหญ่ที่มีสนิคา้แบรนด์เนมให ้

เลือกมากมายอาทิ เช่น Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, 
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Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, 

Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, 

Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอืน่ๆอกีมากมาย  

17.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

21.50 น. ออกเดนิทางกลับสูอ่าบดูาบี ้โดยสารการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY38 

*** คณะเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไปออกเดนิทางเวลา 20.55  

น. และ ถงึ อาบดูาบี ้เวลา 06.40 น. *** 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง              อาบดูาบ ี– กรงุเทพฯ 

06.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบี ้น าทา่นเปลีย่นเครือ่ง เพือ่เดนิทางตอ่  

10.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY408 

*** คณะเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไปออกเดนิทางเวลา 08.55  

น. และ ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 18.05 น. *** 

 

20.05 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

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 : Hello Milan, Titlis & Eiffel Tower 
อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส  

7 วนั 4 คนื     
โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY)    

 
      ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ตลุาคม : 19-25   

พฤศจกิายน : 9-15 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
49,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้ 

(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 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง   

 

อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

4. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ  (12 ยโูร ตอ่ทา่น) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร หรอื 700 บาท) 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้ 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

 
1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรม

น ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยก

หอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

  

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ 

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอมทรัพย ์

ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ

บัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ให ้

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่)  บญัชฝีากประจ า ใชป้ระกอบการพจิารณาได ้

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
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- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่         แยกกันอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
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  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษิทัหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบนัศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวนัที.่........................................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    
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************************************************ 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 

 


