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อติาล-ีสวติเซอรแ์ลนด-์ฝรัง่เศส 11วนั 8 คนื 
มลิาน-ทาซ-เซอรแ์มท-มงเทรอซ-์เวเวย่-์โลซานน-์ดจิอง-ปารสี- 

แวรซ์ายส-์เบริน์-ลูเซริน์-ลกูาโน-่เบอรก์าโม-่มลิาน 
เทีย่วสวสิดืม่ดำ่และสมัผสับรรยากาศเมอืงทอ่งเที่ยวยอดฮติบนเทอืกเขาแอลป ์

ชมเมอืงเลก็ๆในหบุเขาเซอร์แมทนัง่รถไฟขึน้เขากอรเ์นอรแ์กรท...ชมวิวยอดเขาแมทเทอฮอรน์ 
ทอ่งเทีย่วประเทศฝรัง่เศสเมอืงแหง่แฟชัน่ดินแดนทีส่วยงาม 
ชมมหานครปารสี ลอ่งเรอืแมน่้ำแซน ชอ้ปปิง้ที ่Galeries Lafayette  
เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์เทีย่วกรงุเบริน์ ชมเมอืงฮอตอยา่งลเูซริน์,  

เดนิเล่นทีล่กูาโนเ่มอืงสวยรมิทะเลสาบ,  เทีย่วเมอืงเก่าเบอรก์าโม ่
และชอ้ปปิง้แบรนด์ดงัอยา่งจใุจทีม่ลิาน 

โดยสายการบนิ Etihad Airways 
 

บริษัทฯ นำท่านสัมผัสกับเส้นทางแสนงดงามในเขตยุโรป ได้แก่อิตาลี,สวติเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส นำท่านชมเมือง
ต่างๆดังนี้ 
มลิาน เมืองใหญ่และมีจำนวนประชากรสูงที่สุดในอิตาลแีละยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของ

อิตาลี  
เบอรก์าโม ่ เมืองทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของแคว้นลอมบาร์ดีย์หนึ่ง

ใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงเกี่ยวกับบรรยากาศของความเป็นเมอืงยุคกลางที่มีเสน่ห์
หลากหลายของศิลปะและประวัติศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

เซอร์แมท หมู่บ้านเซอร์แมทท่ีน่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่
วุ่นวายและนั่งรถไฟข้ึนเขากอร์เนอร์แกทเพื่อชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  

มองเทรอซ ์ เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ เป็นท่ีตั้งของปราสาทชิลยอง และมีหลักฐานในการก่อสร้างมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 

โลซานน์  เมืองที่เต็มไปด้วยโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส และเป็นเมืองที่ชาวไทยรู้จักดีในสวิส 
นอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ว ยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จ
การศึกษาด้วย 

 Europe Lover 11D8N 
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เบริน์ เมืองหลวงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมื่อปี 1983 
ลเูซริน์  เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสฯ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม อาทิ  ทะเลสาบลูเซิร์น สะพานคา

แปล อนุเสาวรีย์สิงโตหินและแหล่งช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ  
ลกูาโน ่ เมืองที่อยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี มีความโดดเด่นที่มีความงดงามทางธรรมชาติ

อย่างล้นเหลือ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาจำนวนมาก มีทะเลสาบงดงามช่ือเดียวกับชื่อเมืองและยังเป็นเมืองหลวง
แห่งพันธ รัฐทิซิโน่ ที่มีบรรยากาศแบบผสมผสานสวิส-อิตาเลี่ยน จนได้รับการขนานนามว่า สวิสริเวียร่า  

ปารสี เมืองที่โด่งดังทั้งเรื่องแฟชั่น สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ พร้อมช้อปปิ้งห้างลาฟาแยต 
แวรซ์ายส ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส เป็นเมืองที่ตั้งของพระราชวังแวร์ซายส์ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม

แห่งหนึ่งของโลกและนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย 
 
กำหนดการเดนิทาง  25พ.ย.-05 ธ.ค./ 10-20 ธ.ค.2565 / 24 ธ.ค.-03 ม.ค.2566 
   20-30 ม.ค./  17-27 ก.พ./ 23 ม.ีค.-02 เม.ย.2566 
 
วันแรก  กรงุเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ
17.30 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตทูางเขา้ระหว่างหมายเลข 8-9  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Etihad  Airways เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ROW- Q 
**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็รายการซี
รีส่แ์ละไดม้กีารดำเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีาร
เปลีย่นแปลง** 

21.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมลิาน ประเทศอติาลีโดยสายการบนิ Etihad  Airways    เทีย่วบนิที ่EY-407 
 
วันทีส่อง อาบดูาบ-ีมลิาน(อติาล)ี -ปราสาทฟอรซ์า่- มหาวหิารเซน้ตแ์อมโบรจโิอ -โบสถซ์านตามาเรยี-  
                    ทาซ (สวติเซอร์แลนด)์ 
00.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุอาบดูาบ ี เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
02.55 น. ออกเดนิทางสูม่ลิาน  โดยสายการบิน Etihad  Airways เทีย่วบนิที ่EY-081 
06.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิมลัเพนซา่ กรงุมลิาน ประเทศอติาล ีหลังผา่นข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมอืงมลิานหรอืมลิาโน เมืองหลักของแคว้นลอม
บาร์เดียและเป็นเมืองสำคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัด
ให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค ปารีส ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้าน
อุตสาหกรรมผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสร
ฟุตบอลเอซีมิลาน นำท่านชมปราสาทฟอรซ์า่ หรอื Sforzesco Castle ได้รับการก่อสร้างขึ้นตัง้แต่ชว่ง
ศตวรรษที่ 15 โดยฟรันเชสโกสฟอร์ซา ดยุคแห่งมิลาน ต่อมาได้มีการบูณะและขยายใหญ่ขึ้นในช่วงยุค
ศตวรรษที่ 19 และ 17 และยังเป็นที่ตั้งของป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดแหน่งหนึ่งในยุโรป  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
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จากนั้นชม มหาวหิารเซน้ต์แอมโบรจโิอ 
Basilica of Sant’Ambrogio หนึ่งใน
โบสถ์ที่เก่าที่สุดในเมอืงมิลาน ถูกสร้างขึ้น
เพื่ออุทิศให้กับนักบุญแอมบรอสแห่งมิลาน 
ตัวอาคารแสดงถึงประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานและศิลปะอันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา 
เป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมแบบ
โรมันในยุคลอมบาร์ด โดยจะเห็นได้จากหอ
ระฆัง 2 หลังที่เก่าแก่ที่สุด และต่อมาได้มี
การบูรณะอาคารอย่างหนักปัจจุบัน
ประกอบไปด้วยอาคาร 3 ชั้น ด้านข้าง
ประกอบไปด้วยงานศิลปะสะท้อนถึง
ประวัติศาสตร์ หลังคาตกแต่งด้วยงานปูน

ปั้นและแท่นบูชาทองคำ  
และนำท่านชมและถ่ายรปูภายนอกกบัโบสถซ์านตามาเรยี เดลเลกราเซยี Santa Maria Del Grazie โบสถ์ที่มี
ความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์เเละมีความงดงามอย่างมากในเชิงสถาปัตยกรรมถูกสร้างขึ้นในปี 1469 
เพือ่อุทิศให้เเก่พระเเม่มารี ซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องในฐานะมรดกโลกของยูเนสโกด้วยเป็นที่เก็บผลงาน
ศิลปะชื่อก้องโลกอย่าง "อาหารค่ำมื้อสุดท้าย" หรือ The Last Supper ผลงานชิ้นโบแดงของเลโอนาร์โด 
ดาวินชี ที่ถูกรักษาไว้ที่โบสถ์แห่งนี้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมอืงทาซ Tasch เมืองเล็กๆ น่ารักที่รายล้อมไปด้วยยอดเขาสูงมากมายเป็น

ทัศนียภาพที่สวยมากๆ อีกจุดหนึ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  
คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Elite Hotel, Tasch หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันทีส่าม ทาซ-เซอรแ์มท-นัง่รถไฟขึน้เขากอรเ์นอร์แกรท-ชมวิวแมทเทอฮอรน์-มงเทรอซ-์ปราสาทชลิยอง 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านนั่งรถไฟจากเมืองทาซสู่เมอืง
เซอร์แมท Zermatt ด้วย Shuttle 
Train เซอร์แมทเปน็เมืองเล็กๆน่ารัก
และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขา
สูงสวยงาม ด้วยเป็นเมืองปลอด
พาหนะที่วุ่นวาย เนื่องจากไม่อนุญาต
ให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการ
ยกย่องว่าปลอดมลพิษท่ีดีแห่งหนึ่ง
ของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 
นาที) และนำท่านเปลี่ยนเป็นขึ้นรถไฟท่ี



Europe Lover Italy-Swiss -France 11D8N (MXP-MXP) / EY on Dec2022-Mar2023   5 

สถานรีถไฟกอรเ์นอรแ์กรท Gornergrat Bahn เพื่อนำท่านนั่งรถไฟไตเ่ขาขึน้สูย่อดเขากอรเ์นอรแ์กรท ผ่าน
ธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามท้ังสองข้างทางจนกระทั่งถึงยอดเขากอร์เนอร์แกรท (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที)  
ยอดเขาแห่งนี้มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร โดยมีฉากหลังเป็นวิว “ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์” 
Matterhorn ยอดเขาที่มีรูปทรงคล้ายพีระมิดที่โค้งลงเล็กน้อยซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
สวติเซอร์แลนด์ โดยมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ความงามที่แปลกตาและเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น ทำให้มีบริษัทโด่งดังระดับโลกต่างช่วงชิงเพื่อที่จะได้ครอบครองใหเ้ป็นเสมือน
ดั่งตัวแทนสัญลักษณ์ของตน ทั้งช็อกโกแล็ตทับเบอโรนที่ผู้คนทั่วโลกต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีและผู้ผลิตหนัง
รายใหญ่อย่างพาราเมาท์พิคเจอร์ที่นำแมทเทอร์ฮอร์นไปทำเป็นโลโก้ของบริษัทจนเป็นที่จดจำของผู้คนจาก
ทั่วโลก อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์อันตื่นตาตื่นใจของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จนได้เวลา
สมควรนำท่านนั่งรถไฟกลับสู่เมืองเซอร์แมท 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย นำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่เมืองทาซ ด้วย Shuttle Train รถโค้ชรอรับท่านทีส่ถานี จากนั้นนำท่าน

เดินทางสู่เมืองมงเทรอซ ์Montreux (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนี
วาที่มีชื่อเสียงเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน 
ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศที่สุด
แสนสบาย จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทชลิยอง 
Chillon Castle ปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 
1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดย
ราชวงศ์ซาวอย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัญมณีทาง
ประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านเดิน
เล่นชมเมืองมองเทรอซ์เมืองตากอากาศริมทะเลสาบ
เจนีวาที่มีช่ือเสียงเย้ายวนให้นักทอ่งเที่ยวเขา้มา
พักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองกับ
บรรยากาศที่สุดแสนสบาย นำท่านชมรปูปัน้ของ  
เฟรดดี ้เมอรค์รูี ่นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We 
are the Champion ซึ่งถัดไปเป็น Casino Barrière 

de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึกสงูที่สุดของมองเทรอซ์สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 
1962 มีจำนวนชั้นท้ังหมด 29 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยอีกด้วย 

คำ่  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
 นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Golf Hotel Rene Capt, Montreux หรือระดับเทียบเท่า 
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วันทีส่ี ่ มงเทรอซ-์เวเวย่-์โลซานน-์ดจิอง (ฝรัง่เศส)  
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางต่อสู่เมอืงเวเว่ย ์Vevey เมือง

เล็กๆริมทะเลสาบเจนีวา (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาที)  ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับรูป
ปั้นชาลี แชปลิน้ Chaplin Statue ชาว
อังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่
มีความหลงใหลและท่านเลือกเวเว่ย์เป็น
สถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต และ
ถ่ายรูปกับส้อมยักษ์ The Fork ที่อยู่กลาง
ทะเลสาบเจนีวา จากนั้นเดินทางต่อสู่เมอืงโล
ซานน ์Lausanne Lausanne  เมืองใหญ่
อันดับ5 ของสวิตเซอร์เเลนด์ริมทะเลสาบเจนี
วาที่เเสนจะงดงาม โดยฝั่งตรงข้ามเป็นเมือง
คาสิโนชือ่ดังของฝรั่งเศสอย่าง vian-les- 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี  นำท่าน
ชมเมืองโลซานน์ โดยเริ่มจากวิหารแหง่เมอืงโลซานน ์หรอืชือ่เดิมรูจ้กักนัในนาม Cathedral of Notre 
Dame of Lausanne โบสถ์ครสิต์นิกายโปรเตสแตนต์ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค บริเวณซุ้ม
ทางเขา้มีการแกะสลักอย่างสวยงาม ส่วนด้านในมีกระจกสีที่สามารถขึ้นบันได 160 ขั้นข้ึนไปยังยอดของ
วิหารได้ เดิมวิหารโลซานน์นี้มีชื่อว่าวิหารนอเทรอดาม ตามการตั้งชื่อของนิกายคาทอลิกแต่เมื่อเปลีย่นเป็น
วิหารนิกายโปรเตสแตนต์ในยุคที่มีการปฏิรูปศาสนา จึงไม่มีใครเรียกวิหารแห่งนี้ว่าวิหารนอเทรอดามอีกแต่
เรียกเป็นมหาวิหารโลซานน์แทน และนำท่านถ่ายรูปกับศาลาไทย Thai Pavilion ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งใน
สวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ใกล้กลับพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก ซึ่งศาลาไทยตั้งอยู่ในสวนสาธารณะที่มีรูปปั้น
ลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมอืงดจิอง Dijon ประเทศฝรัง่เศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง)  

เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กัน นำผ่านท่านชมเมืองดิจอง ที่เป็นเมืองชุมทางรถไฟและศูนย์กลางการคมนาคม
ที่สำคัญแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส ที่มีลักษณะคล้ายปารีสอย่างมาก และเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามของ
ฝรั่งเศส เป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์ชั้นเลิศและมัสตาร์ดชั้นดีอีกแห่งของฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมี
แหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพสวยงามต่างๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เขาไปสัมผัสความงาม 

คำ่  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Dijon Clemenceau Hotel, Dijon หรือระดับเทียบเท่า 
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วันทีห่า้ ดจิอง-ปารสี-ชอ้ปปิง้หา้งแกลเลอรีล่าฟาแยตต-์ลอ่งเรอืชมแม่นำ้แซน 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่มหานครปารสี Paris (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองที่โด่งดังทั้งเรื่องแฟชั่น 

สถาปัตยกรรมและมีประวัติศาสตร์มาอยา่งยาวนานนับร้อยปี  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นำท่านชมมหานครปารีสโดยเริ่มจากเกบ็ภาพของหอคอยไอเฟลิ บริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือจัตุรัส

ทรอคาเดโร, แวะถ่ายรูปกับประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียนหรือ 
Arc De Triomphe ณ จัตุรัสชาร์ลสเดอโกลล์, ผ่านชมถนนชอง
เอลิเซ่ย่านหรูหราราคาแพงที่โด่งดัง จัตุรัสคองคอร์ตที่ออกแบบ
โดยเลอโนตร สถาปนกิผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้า
หลุยส์ที่ 14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส  นำท่านชม
ภายนอกและถา่ยรปูกบัพพิธิภณัฑล์ฟูวร ์Louvre Museum 
สถานทีจ่ัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับ
โลกจำนวนมาก ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์
ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวจีน-
อเมริกัน ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปี ค.ศ.1793 มี
ประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัว
อาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่ีจัด

แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา
ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี  และนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งหรูใจกลางกรุงปารีส อิสระให้ทา่นเลือกซื้อ
สินค้าแบรนด์เนมสุดหรู ณ ห้างดังใจกลางกรุงปารีส หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินคา้ทีใ่หญ่และ
มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์ มีสาขาอยู่ตามเมืองใหญ่ๆมากมายใน
หลายๆ ประเทศ แต่ที่โด่งดังขึ้นชื่อที่สุดคงเป็นสาขาปารีส ที่ตั้งอยู่บนถนนโฮสมานน์ เปิดกิจการในค.ศ.1894 
ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิง้กันมากที่สุด มีสินค้าหลายหลากแบรนด์ดังไว้สำหรับนักช้อปปิ้ง ให้
เลือกสรรได้อย่างครบครัน อาทิ Prada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & 
Gabbana, Burberry เป็นต้น 
จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือเพื่อนำท่านล่องเรอืชมแมน่้ำแซน Bateaux Mouche ชมแม่นำ้สายหลักของนคร
ปารีส และทัศนียภาพสองฟากฝั่งและสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ 

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Best Western Plus Paris Velizy Hotel, Paris หรือระดับเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
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วันทีห่ก ปารสี-แวรซ์ายส-์พระราชวงัแวรซ์ายส-์ดจิอง 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมอืงแวรซ์ายส ์Versailles เมืองที่ตั้งของพระราชวังหรูหราชื่อดังของโลก ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 
นาที) นำท่านเข้าชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles Palace พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของ
โลกและนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย พระราชวังแวร์ซายส์ เป็นอดีตพระราชวังใน
ยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ 
มากมาย เดิมทีเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 
แห่งฝรั่งเศสยังทรงพระเยาว์ ทรงนิยมล่า
สัตว์และทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายส์น่าจะ
เหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรด
เกล้าสร้างพระตำหนักขึ้นมาในปี 1624 
โดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆ 
สำหรับพักชั่วคราวเท่านั้น เมื่อพระเจ้า
หลุยส์ที่ 14 ขึ้นครองบัลลังก์ จึงมีพระ
ประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ 
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของ
พระองค์ จึงเริ่มมีการปรับปรุงพระ
ตำหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทั้งหมด 
5 แสนล้านฟรังค์ คนงานอีก 30,000 
คนและใช้เวลาอยู่ถึง 30 ปีจึงแล้วเสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นแบบอย่างศิลปกรรมที่
งดงามมาก การก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์แห่งนี้ได้นำเงินมาจากค่าภาษีอากรของราษฎรชาวฝรั่งเศส 
ต่อมาจึงได้มีกองทัพประชาชนบุกเข้ายึดพระราชวังและจับพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศสกับพระนางมาร ี
อองตัวเนตประหารด้วยกิโยติน ในวันที่ 16 ตุลาคม 1789 ปัจจุบันพระราชวังแวร์ซายส์ยังอยู่ในสภาพดีและ
เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ นำท่านชมภายในที่มีการแบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม  ห้องเสวย ห้อง
สำราญ เป็นต้น ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียงอาทิ ห้องกระจก 
(Galerie Des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็นห้องที่มีช่ือเสียงมากที่สุดซึ่งเคยใช้เป็น ห้องลงนาม
ในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที ่1 และใช้เป็นที่ลงนาม ใน
เมื่อเยอรมนีบุกตีชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงทำการก่อสร้าง
เอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซายส์อันสวยงาม ใน
พระราชวังแวร์ซายส์มีห้องทั้งหมด 700 ห้อง รวมภาพวาดทั้งหมด 6,123 ภาพและงานแกะสลักทั้งหมด 
15,034 ชิ้น พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ทั้งในส่วนของกษัตริย์และพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูต
จากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยาน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมอืงดจิอง Dijon ประเทศฝรัง่เศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)   
คำ่  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Dijon Clemenceau Hotel, Dijon หรือระดับเทียบเท่า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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วันทีเ่จ็ด ดจิอง-เบริน์ (สวสิเซอร์แลนด)์ - ลเูซริน์ 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่กรงุเบริน์ Berne เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) ทีส่ร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายซึ่ง
องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเป็นมรดกโลก  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย นำท่านชมเมืองเก่ากรุงเบิร์นโดยเริ่มจาก

ย่านถนนมาร์คกาสเซ Marktgasse  ซึ่ง
ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็น
ย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการ
เดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 
ปี ที่มหีอนาฬิกาดาราศาสตร์ไซ้ท์ กล็อค
เค่น Zytglogge Clock Tower อายุกวา่ 
800 ปีที่จะมีตุ๊กตาออกมาเริงระบำให้ดูทุกๆ 
ชัว่โมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา จากนั้นแวะ
ถ่ายรูปกับบ่อหมีสีน้ำตาล Bear Park สัตว์
ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น จากนั้น
เดินทางสู่เมืองลเูซิรน์ Luzern (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยว
อันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคย
ไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความ
สวยงามเหมือนเดิม 

คำ่  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ibis Styles Luzern City Hotel, Lucerne หรือระดับเทียบเท่า 

 
วันที่แปด ลเูซริน์-ลกูาโน ่
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านชมเมืองลูเซิร์น ชมอนสุาวรยีส์งิโต 

Lion Monument ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผา
ของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึง
ทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหาร
รักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่ง
ฝรั่งเศส และชมสะพานไม้ชาเพล Chapel 
Bridge ทีส่ร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 
ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วย
ภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียน
เหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความ
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เป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm อยู่กลางสะพาน ซึ่งเดิมใช้เป็นท่ีคุมขังนักโทษและเก็บ
เอกสารรวมท้ังของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพาน
สร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300 สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพ
ใกล้เคียงของเดมิถือเป็นสะพานไม้ท่ีเก่าแก่ที่สุดในยุโรป  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมอืงลกูาโน ่Lugano เมืองทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชมเมืองที่มีความงดงามทางธรรมชาติราวกับภาพวาด เมืองที่
ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาจำนวนมาก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูกาโน่ ทะเลสาบที่มีชื่อเดียวกับชื่อเมืองและเป็นเมือง
หลวงแห่งพันธรัฐทิซิโน่ ที่มีบรรยากาศแบบผสมผสานสวิส-อิตาเลี่ยน จนได้รับการขนานนามว่า”สวิสริเวีย
ร่า” ในฐานะเป็นเมืองตากอากาศของชาวสวิส นำท่านชมความงามย่านเมืองเก่า ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง
ที่มีลักษณะเป็นจัตุรัสสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็นที่ตั้งของย่านการค้ารวมไปถึงเหล่าอาคารเก่าแก่ของ
เมือง ถือเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ทำให้ได้เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของเมืองที่ได้รับ
การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี   

คำ่  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม De La Paix Hotel, Lugano หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีเ่กา้ ลกูาโน-่เบอรก์าโม ่(อติาล)ี-มลิาน 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอรก์าโม Bergamo (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  เมืองทางตอนเหนือของ
ประเทศอิตาลีและไม่ไกลจากเมืองมิลาน เป็นเมืองที่มีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ของแคว้นลอมบาร์ดีย์
หนึ่งใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงเกี่ยวกับบรรยากาศของความเป็นเมืองยุคกลางที่มีเสน่ห์
ผสมผสานไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายของศิลปะและประวัติศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ  นำท่าน
เยี่ยมชมย่านเมืองเก่า Citta Alta ซึ่งพื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองนั้นล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองแบบเวนิส ที่สร้าง
ขึ้นในศตวรรษที่ 17 ชมย่านจัตุรัสเก่า เปียสซ่า เว็คเคียร์ Piazza Vecchia และ Old square ซึ่งเป็นย่านใจ
กลางเมืองเกา่ที่แวดล้อมไปด้วยเหล่าอาคารที่แสดงออกถึงการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของยุค
กลางและเรเนสซองส์ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมอืงมลิาน Milan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  นำท่านชมจัตุรัสสกาล่าและรูปปั้น

ดาวินชี และให้ท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ มหาวหิารแหง่เมอืงมิลานหรอืมลิานดโูอโม มหา
วิหารหินอ่อนแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดบั 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค
ผสมผสานกันเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มีความ
วิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3,000 รูป มีหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด 
บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มีลานกว้างด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์
พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้าคือสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ  และนำท่านสู่แกลเลอรี ่วคิเตอร์ เอม็
มานเูอล ทีน่ับว่าเป็นช้อปปิ้งอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลีมากว่า 100 ปี เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมที่
ทันสมัย มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองท้า และนาฬิกาแบรนด์ชื่อดังมากมาย 
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อาท ิLouis Vuitton, Prada , Versace, Gucci, Armani หรือแบรนดด์ังจากอิตาล ีอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง
สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังอย่างจุใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่และเลอืกซือ้สินคา้ อสิระให้รบัประทานอาหารคำ่ตามอัธยาศยั**    
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH Milano Fiera Hotel, Milan หรอืระดับเทียบเท่า 
 

วันทีส่บิ มลิาน-สนามบิน 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

จากนั้นใหท้่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก  
09.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบิน Etihad  Airways เทีย่วบนิที ่EY-088 
18.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุอาบดูาบ ี เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
21.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Etihad  Airways เทีย่วบนิที ่EY-402 
 
วันทีส่บิเอด็ สนามบนิสุวรรณภมูิ 
07.20 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ..  

**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางตอ่ไปตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตั๋วโดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็รายการซี
รีส่แ์ละไดม้กีารดำเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาลเวลาการเดนิทางอาจมกีาร
เปลีย่นแปลง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมีผลกบัการ
เดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุ่างๆ หรอืสถานทีป่ดิโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

บรษิัทฯ ขออนุญาตทำการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเปน็สำคญั 
กำหนดการเดนิทาง  25พ.ย.-05 ธ.ค./ 10-20 ธ.ค.2565 / 24 ธ.ค.-03 ม.ค.2566 
   20-30 ม.ค./  17-27 ก.พ./ 23 ม.ีค.-02 เม.ย.2566 
 

Europe Lover 11D8N 
อติาล-ีสวติเซอรแ์ลนด-์ฝรัง่เศส 11วนั8คนื /EY  

25พ.ย.-05ธ.ค./ 
10-20 ธ.ค.65 

24 ธ.ค.-03 ม.ค. ม.ค.-ม.ีค.2566 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 102,800 109,500 102,800 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)  102,800 109,500 102,800 

เด็กอายตุ่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 100,800 107,500 100,800 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มี
เตียง 

98,800 105,500 98,800 

พักเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 20,900 22,900 20,900 

สำหรับท่านท่ีมีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 66,500 70,900 66,500 
 
  **ราคานีร้วมรายการทัวรต์ัว๋เครือ่งบนิ** 

 
**ไมร่วมคา่บรกิารด้านวีซ่าและคา่บรกิารทา่นละ 5,500 บาท //  

คา่ทิปคนขบัและคา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท ชำระพรอ้มคา่ทวัร์งวดสดุทา้ย ** 
*** บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนีำ้มนั ในกรณทีีส่ายการบินมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มเตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญไ่มอ่นุญาตใหเ้ดก็อายตุ่ำกว่า 7 ป ีเขา้พักแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหต ุ
อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจีำนวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ำนวนไมต่่ำกว่า 20 ท่าน ตามขอ้กำหนดและเงือ่นไขของบรษิัทฯและ
จะตอ้งชำระมัดจำหลงัจากยนืยันการจองทวัรท์นัที 
• เนือ่งจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นคนเดนิทางไดร้วมทัง้ไมส่ามารถ Refund ตั๋วได ้ 
กรณทีา่นทีม่ตีั๋วของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดินทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทัวรห์รอืของทางบรษิัททัวร ์ กรณุาแจง้
ล่วงหนา้เนือ่งจากมีการเกี่ยวขอ้งกบัการยืน่วซี่า ซึง่ผู้เดินทางไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 
***การดำเนินการขอวซีา่จะตอ้งใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัทำการ ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตัวเองและไดร้บั
การสแกนนิ้วมอืจากศนูยร์บัคำรอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกในใบรายละเอยีดดา้นล่าง และ 
สำเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพือ่ทำการนดัหมาย ** 
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อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Etihad Airways เส้นทางกรุงเทพฯ- มิลาน// มิลาน-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) 

กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม  
• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่าภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวหรือภาษีเมืองสำหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง 
• คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯอำนวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี 

วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่า
ตั๋วโดยสาร,ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือ
ประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 

• ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 15 
ก.ค.2565 หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษี
ใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม/จำกัด 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
• คา่ธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 5,500บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) 
• ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,000 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) 
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการ

บริการยกกระเป๋าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 
• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก 
• สัญญาณ wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบาง

โรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)  
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดินทางกลับ
ประเทศไทยหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

• คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport 
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) 
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ขั้นตอนการสมคัรรว่มเดินทางกบัทวัร์ 

ขั้นตอน 1 ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ เหลือไม่
น้อยกวา่ 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิ่มเติม เมื่อทางบริษัทฯ ได้เอกสารครบทุกท่านท่ี
เดินทางแล้ว จะเริ่มดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ประเทศปลายทางกำหนด 

ขั้นตอน 2 ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายการทำวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะ
ดำเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการทำนัดหมาย 

ขั้นตอน 3 ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 30 วัน เพื่อที่ทางบริษัทจะ 
ได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์ 

 
การชำระเงนิ 

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว 
การยกเลกิ 
1.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 
2.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวี
ซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเท่ียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4.กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 
หมายเหต ุ 
o ผู้ท่ีสามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการ

เดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศนั้นๆให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต 
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี

เหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได ้

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทำให้ไม่
สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร์  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 
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o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวท่ีพำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารอันเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่
เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน 
เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o เนือ่งจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

o เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมที่พัก 

 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้อง

เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 
1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดี่ยว กรณทีีม่า 
3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
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3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 
เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาพจิารณาโดยรวม 15-20 วนัทำการหรอืมากกวา่เนือ่งจากสถานการณ ์Covid-19 
- ผู้ยืน่คำรอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนนิ้วมอื ณ วันนดัหมายยืน่คำรอ้งทีศ่นูยย์ื่น 

- วนั/เวลานดัหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ื่น 
- รปูถ่ายหากไมไ่ดม้าตรฐาน ตอ้งทำการถา่ยใหมท่ีศ่นูยย์ืน่ โดยผูย้ืน่คำรอ้งตอ้งชำระเงนิคา่ถา่ยรปูดว้ยตนเอง 

- การถ่ายสำเนาเอกสารใดๆ ผูย้ืน่คำรอ้งชำระเงนิด้วยตนเอง 
- ผู้ยืน่คำรอ้ง กรณุาสง่สำเนาหน้าหนงัสอืเดินทางทีเ่ปน็ปจัจบุันทีสุ่ด พรอ้มกรอกขอ้มลูเบื้องตน้สำหรบัเพือ่ใชใ้นการทำนดั

หมาย กรณุากรอกขอ้มลูตามความเปน็จรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ไมค่วรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื่นคำรอ้ง
สงูอายมุากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารตน้ฉบับทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิสำเนาหนงัสอืรบัรองบรษิัท / กจิการรา้นคา้, สำเนาทะเบยีนบา้น (กรณเีดก็), สำเนาสตูิ
บตัร (กรณผีูท้ีอ่ายตุำ่กวา่ 20 ป)ี, สำเนาทะเบยีนสมรส, สำเนาทะเบยีนหย่า, สำเนาใบเปลีย่นชือ่, สำเนาใบเปลีย่นนามสกลุ 

จะตอ้งถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะบรกิารทา่น ยกเวน้ สำเนาหนงัสอืสญัญาซือ้ขาย/สญัญากู/้สัญญาอาชพี
พิเศษทีม่ีเนือ้หาระบุเจาะจง กรณุาใชบ้รกิารศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลกีเลีย่งความผิดพลาดในดา้นงานแปล คา่ใชจ้่าย

ผู้ยืน่คำรอ้งจะตอ้งชำระดว้ยตนเอง 
 

o หนงัสอืเดินทางมีอายไุมต่่ำกว่า 6 เดอืน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน 

ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 
o รปูถ่ายสขีนาด 33 x 48 มลิลิเมตร จำนวน 2 รปู เนน้

ขนาดใบหนา้  
- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เนื่องจากสถานทูตจะต้อง

สแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่

หมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิ๊ก
อายส์ ** 
 

o สำเนาทะเบยีนบา้น และสำเนาบตัรประจำตัวประชาชน 
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- กรณเีป็นเดก็ อายตุำ่กวา่ 20 ป ี 
- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายนุ้อยกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณา

แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีตราประทบัจากร้านแปล 
 
o หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถติดตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ี่ทำงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  

- สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว และกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มตีราประทับจากร้านแปล 
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีตราประทับจากร้านแปล 
- สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุลและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มตีราประทบั

จากร้านแปล 
- สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว และกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มตีราประทับจากร้านแปล 

 
o หนงัสอืรบัรองการทำงาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณลีกูจา้ง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน และระบุวันลางานหรือระบุวันที่เดินทางอย่างชัดเจน (หนังสือรับรองการทำงาน
ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, 
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความ
เป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีตราประทับจากร้านแปล 

- กรณทีา่นทีเ่ปน็แมบ่า้น   
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณทีา่นที่วา่งงาน / ไมม่รีายได ้จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใชจ้่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณเีป็นเดก็นกัเรยีนและนกัศกึษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 
 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 
 

o หลกัฐานการเงนิ   
-  สเตทเมน้ทจ์ากธนาคารบญัชีเงนิฝากออมทรพัยส์่วนตวั ขอย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดหรือไม่เกิน 
15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี 
- กรณีมเีงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บัญชี กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วยหรือ statement 

บัญชีอื่นร่วมด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น 
- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรับรอง

ค่าใช้จ่ายให้บคุคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย  
โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม 
หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
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*** สถานทตูไมร่บับัญชกีระแสรายวนัทุกกรณ ี*** ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบั
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิำเนา  

 
o กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ป ี(กรณไีม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่ร้าง)  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมา
ยื่นเด่ียวและแสดงตัวท่ีสถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก                   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกับการยืน่ขอวซีา่เขา้ยโุรป 
หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกับความเป็นจรงิหรือไมเ่หมอืนกบัตอนนำเอกสารสง่ยืน่คำรอ้งขอวซีา่ ทางศนูยย์ืน่หรอื

สถานทตูขออนญุาตเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูในระบบออนไลน ์และเสยีคา่ธรรมเนยีมในการยื่นวซี่า
ใหม ่

กรณุากรอกใหค้รบถ้วน อยา่ปลอ่ยวา่งไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / อาชีพอสิระ /  
ไมไ่ดศ้กึษาแล้ว / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนระบมุาใหเ้รยีบรอ้ย 

(กรณุาใชแ้บบฟอรม์นี้และกรอกเปน็ภาษาองักฤษ เพือ่ปอ้งกนัความผดิพลาดในการสะกดตัวอกัษรและเพือ่ใหเ้กดิความสะดวก
ตอ่การทำเอกสารออนไลนต์่อไป) 

 
 

1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
 
 ชื่อ-สกุลเดมิ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนปี เกิด ................................................. 

     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แต่งงานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไม่จดทะเบียน   ......... หย่า   ......... หม้าย 
 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 

     ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ)....................................... 
 
 ................................................................................................................................................................ 
 
     รหัสไปรษณีย์ ...............................................     โทรศัพท์บ้าน ................................................................... 
 



Europe Lover Italy-Swiss -France 11D8N (MXP-MXP) / EY on Dec2022-Mar2023   20 

 โทรศพัทม์อืถอื................................................. อเีมลล ์...........................................................................  
 
5.  ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทำนั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทำงานให้ชัดเจนเช่นกัน)  

  ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหัสไปรษณยี์ ............................. 
  

 ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถ้าม)ี ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับช้ันหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 

 
7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย.......................................................................................................................... 
 
 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ 
(ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่    ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุวันท่ี) 
 
    ตั้งแต่วันที ่...................................... ถึงวันที ่.........................................  รวม........... วัน 

    ได้รับวีซ่าจากสถานทตูใด ..................................................................................................... 

   

    ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  

 

   กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 
 
9.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 



Europe Lover Italy-Swiss -France 11D8N (MXP-MXP) / EY on Dec2022-Mar2023   21 

 
 ................................................................................................................................................................. 
 
10.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่   ........ ตัวเอง   ......... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
(กรณีที่มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 
 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ......................................................................................................................... 
 
ความสัมพันธ์กับท่าน ......................................................................................................................................... 
 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   ........ เดินทางด้วยกัน   ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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