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กําหนดวันเดินทาง:  ป 2560 

กุมภาพันธ : 8 – 15 ก.พ. 

มีนาคม : 1 – 8, 15 – 22, 29 มี.ค. – 5 เม.ย. 
59,900.- 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา เท่ียง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 กรุงเทพฯ – ดูไบ –  เวนิส – เกาะเวนิส                    ✈ ✈ O SMART HOLIDAY 
HOTEL 

3 เวนิส – มิลาน – เจนัว   O O O NOVOTEL GENOVA 
CITY 

4 เจนัว – มอนเตคารโล (โมนาโค) – เอซ – นีซ O O O HOLIDAY INN NICE 

5 นีซ – กราสส – คานส – มารเซย – เอกซ ซองโพรวองซ   O O O BEST WESTERN LE 
GALICE 

6 เอกซ ซองโพรวองซ – อาวญียอง – เรอมูแล็ง – ลียง O O O MERCURE LYON 
CHARPENNES HOTEL 

7 ลียง – อานนซี – เอเวียง – เจนีวา (สวิตเซอรแลนด) O O ✈  

8 ดูไบ – กรุงเทพฯ  ✈ ✈  ✈  

Riviera Française  
อิตาลี (เวนิส) – ฝรั่งเศส – สวิตเซอรแลนด   

8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
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เปดประสบการณการทองเที่ยวแบบ Côte d'Azur (โกต ดาซูร) หรือรูจักกันในนาม "เฟรนซ ริเวียรา"          

(La Riviera Française) เลาะชายฝงทะเล ณ เมืองชื่อดัง เจนัว – มอนเตคารโล – นีซ – คานส รวมถึง

เสนทางอันเปนเอกลักษณ เอกซ ซองโพรวองซ – อาวีญยอง – เรอมูแล็ง – ลียง ที่ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของพ้ืนที่

ชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน (Mediterranean) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของฝร่ังเศส ดินแดนที่มีความ

สวยงามดั่งสรวงสวรรค ที่ภูเขาเปนมิตรกับทองทะเล  

***พเิศษ,, เขาชมพิพิธภัณฑนํ้าหอมช่ือดังของประเทศฝร่ังเศสจากแหลงตนกําเนิด*** 

 

วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ   

23.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ

สะดวก 

 

วันที่สองของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – ดูไบ –  เวนิส – เกาะเวนิส                    

02.00 น. ออกเดินทางสูเวนิส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK371 

***คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 29 มี.ค. 2560 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 

02.05 น. และถึงดูไบ เวลา 05.35 น.*** 

 

05.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง   

09.40 น. ออกเดินทางสูเวนิส ประเทศอติาลี โดยเที่ยวบิน EK135  

***คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 29 มี.ค. 2560 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 

09.15 น. และถึงเวนิส เวลา 13.35 น.*** 

 

13.20 น. ถึงสนามบินมารโค โปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะปรับเปน 5 ชั่วโมง ในวันที่ 26 มีนาคม 2560)      

นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผาน

ชมบานเรือนของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดน

แสนโรแมนติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน   

มีสมญานามวาเปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ 

และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง ข้ึนฝงที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลาง

ของเกาะเวนิส จากน้ันนําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอน

หายใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเร่ืองราวนาสนใจในอดีต เม่ือนักโทษที่เดินออก

จากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนคร้ัง

สุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี  ซ่ึงเชื่อมตอกับวังดอดจ 

(Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต ซ่ึง

นักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง นําทานถายรูป

บริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา 

“เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม 

รวมทั้งโบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตาม

แบบศิลปะไบแซนไทน จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสน

โรแมนติกตามอัธยาศัย เชน เดินเลนชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถ
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ซานมารโคที่สวยงาม, ชอปปงสินคาของที่ระลึก อาทิเชน เคร่ืองแกวมูราโน,

หนากากเวนิส เลือกซ้ือสินคาแฟชั่นชั้นนํา หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian 

ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป ค.ศ.1720 หรือ น่ังเรือกอนโดลา ลองชมคลองเวนิส 

แลวนําทานเดินทางกลับสูฝงเมสเตร 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (สปาเกตต้ีหมกึดํา)  

 นําคณะเขาสูที่พัก  SMART HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สามของการเดินทาง       เวนิส – มิลาน – เจนัว   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูตัวเมอืงมิลาน (Milan)  เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหง

แฟชั่นของโลก จากน้ันนําทานชมมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di 

Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เปน สถาปตยกรรม

แบบตะวันตกสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ ชมความงดงามอันนาอัศจรรย  นําทานชม 

แกลเลอรี วิคเตอรเอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับวา

เปนชอปปงมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของ

กษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และ

อนุสาวรียของศิลปนชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือลิโอนารโด ดารวินซ่ี ที่

อยูในบริเวณ ดานหนาของโรงละครสกาลา   

ระยะทาง 271 กม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3.45 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 นําทานสูเมืองเจนัว (Genoa) เมืองที่ใหญที่สุดของอิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียง

เหนือ ชมเขตเมืองเกาศูนยกลางทางประวัติศาสตรที่ใหญที่สุดของยุโรป เปน

เมืองที่มีความรุงเรืองมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 ปจจุบัน

เปนเมืองศูนยกลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมผลิตรถยนตของอิตาลี่ไดแก 

เฟยต, อัลฟาโรมีโอ, แลนเซีย นําทานชมมหาวิหารประจําเมืองสถานที่

ประกอบศาสนพิธีอันงดงามและศักดิ์สิทธิ์ เปนที่เคารพของทั้งคนในทองถิ่นและ

นักทองเที่ยวทั่วไปที่มาเยือน 

ระยะทาง 144 กม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง   

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม NOVOTEL GENOVA CITY หรือเทียบเทา 

วันที่ส่ีของการเดินทาง              เจนัว – มอนเตคารโล (โมนาโค) – เอซ – นีซ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสูนําทานเดินทางสู มลรัฐโมนาโค (Monaco) รัฐอิสระที่ตั้งอยูทาง

ตอนใตของประเทศฝร่ังเศส เมืองโมนาโค เปนเมืองเล็กๆที่มีธรรมชาติรายลอม 

แตก็เต็มไปดวยวัฒนธรรม ชมความงามของสถานที่อันย่ิงใหญมากมายกลมกลืน

ไปกับธรรมชาติไดอยางลงตัว เมืองมอนติคารโล (Monte Carlo) เมืองหลวง

ของโมนาโค ที่มีชื่อเสียงในเร่ืองความหรูหราของคาสิโน โรงแรมเดอะปารีส 

โรงแรมสุดหรูของมอนติคารโล และอาหารชั้นเลิศ ชมพระราชวังแหงโมนาโค 

(Prince’s Palace of Monaco) ซ่ึงเปนที่ประทับของประมุขแหงรัฐโมนาโค 

ในปจจุบันชมวิวทิวทัศนโดยรอบของโมนาโค ซ่ึงสามารถมองเห็นทาเรือซ่ึงมีเรือ

ยอรชจอดอยูเรียงรายวิหารโมนาโค ที่สรางในรูปแบบน้ีโอโรมานซ เปนที่ฝงพระ

ระยะทาง 183 กม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2.45 ชม. 
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ศพของเจาหญิงเกรซแหงโมนาโกและเจาชายเรนิเยร พระสวามี อีกทั้งตามสอง

ขางในเมือง เต็มไปดวยอาคารบานเรือนรานคา ที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมอัน

งดงามตื่นตาตื่นใจ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น  

บาย นําทานเดินทางสูเมอืงเอซ (Eze) เมืองแสนสงบริมชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

ดินแดนแหงทุงลาเวนเดอร และมีชื่อเสียงในการผลิตเคร่ืองหอม ใหทานไดเดิน

ชมเมืองเกาเอส ชมบานเรือนอันสวยงามอันเปนเอกลักษณของบานในสไตร    

โปรวองซ-แอลปเมอริทามส จากน้ันเดินทางสูเมืองนีซ (Nice) เปนเมืองใหญ

ทางตอนใตของฝร่ังเศส ริมชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน ซ่ึงถือเปนเมืองเกาแก 

และมีสถาปตยธรรมแบบเจนัวสที่สวยงาม นําทานเที่ยวชม ยานเมืองเกานีซ ชม

ทัศนียภาพของอาคารสไตลอิตาลี สัมผัสถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบที่

รายลอมไปดวยรานคา รานกาแฟ และรานบูทีค อีกทั้งสวนน่ังเลนที่เผยใหเห็นมุม

ของเ มืองที่สวยงามมากข้ึน นําทานถายรูปกับจั ตุ รัสเมสซินา (Place 

Massena) จัตุรัสที่ตั้งอยูใจกลางพ้ืนที่ขนาดใหญ ประกอบดวย นํ้าพุที่สวยงาม

และอาคารสถาปตยกรรมทรงคลาสสิกที่ตั้งโดยรอบ ซ่ึงนิยมทาสีสันตามแบบ

อาคารสถาปตยกรรมของฝร่ังเศสทางตอนใต อีกทั้งประดับดวยดอกไมนานาพันธุ

ที่ถูกผลัดเปลี่ยนตามฤดูกาล จากน้ันนําชมโบสถรัสเซีย (The St Nicholas 

Orthodox Cathedral) เปนโบสถขนาดใหญและเกาแก ภายในตกแตงอยาง

ประณีต และมี เอกลักษณเฉพาะ ซ่ึงถือเปนศิลปะรัสเซียที่ถูกสรางในยุโรป 

ระยะทาง 68 กม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN NICE หรือเทียบเทา 

วันที่หาของการเดินทาง         นีซ – กราสส – คานส – มารเซย – เอกซ ซองโพรวองซ   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสูเมืองกราสส (Grasse) เมืองที่ไดชื่อวาเปนเมืองแหงนํ้าหอมโลก ที่มี

การผลิตนํ้าหอมกันมาตั้งแตศตวรรษที่ 17 โดยพระนางแคทเธอรีน เดอ เมดีชี 

(Catherine de Medicis) มเหสีในพระเจาเฮนรีที่ 2 แหงฝร่ังเศส เปนผูริเร่ิมการ

ทํานํ้าหอมในเมืองน้ี ปจจุบันแบรนดดังที่ตองอาศัยวัตถุดิบชั้นเลิศจากที่น่ีมีทั้ง

ชาแนล ดิออร และฟราโกนาร จากน้ันนําทานเขาชม พิพิธภัณฑนํ้าหอม 

Fragonard พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติความเปนมาและจัดแสดงวิธีการผลิต

นํ้าหอมในปจจุบัน ของโรงงานผลิตนํ้าหอมย่ีหอ Fragonard ย่ีหอนํ้าหอมอัน

โดงดัง ที่มีแหลงผลิตตนกําเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ไดชื่อวาเปนเมือง

หลวงของโลกนํ้าหอม ซ่ึงแตละหองจัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑบรรจุ

นํ้าหอมตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน และบอกเลาเร่ืองราวการผสมผสานกลิ่น

นํ้าหอมใหมีเอกลักษณอันรัญจวนใจ และหากทานมองหาของฝากจากปารีสที่ไม

เหมือนใคร ทานสามารถเลือกซ้ือนํ้าหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโดยตรง

ตามอัธยาศัย จากน้ันนําเดินทางสูเมืองคานส (Cannes) เมืองที่มีชื่อเสียงใน

ดานภาพยนตร และเปนเมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกที่เปนที่รูจักกันดี คือ 

เทศกาลหนังเมืองคานส (Cannes film festival) เปนเทศกาลที่มีมาตั้งแต  
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ป ค.ศ.1946 ถือเปนเทศกาลภาพยนตรที่เกาแกที่สุดในโลกเทศกาลหน่ึง และมี

อิทธิพลมากที่สุด รวมถึงชื่อเสียงเทียบเคียงไดกับเทศกาลภาพยนตรนานาชาติ

ที่ เวนิสและเทศกาลภาพยนตรนานาชาติเบอรลิน งานจะจัดข้ึนราวเดือน

พฤษภาคมของทุกป โดยอาคารที่ใชในการจัดงานเปนอาคารขนาดเล็กสูง 2-3 

ชั้น ในชวงเทศกาลจะไดรับการตกแตงใหดูเลิศหรูอลังการ พลาดไมไดกับการวัด

รอยมือของดาราฮอลิวูดคนโปรดที่ดานหนา ปาเล เด เฟสติวาล (Palais des 

festivals) ที่เหลาดาราชื่อดังไดประทับรอยมือไวเปนที่ระลึก อีกทั้งเมืองคานส

เต็มไปดวยโรงแรมหรูริมชายหาดริเวียรา และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกวา 

ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท (La Promanade Promanade de la 

croisette) เปนถนนสายสําคัญของเมืองคานส ใชจัดแสดงนิทรรศการงาน

เทศกาลภาพยนตร สาย  ถนนน้ีทอดตัวยาวไปตามแนวชายฝงของเมืองคานส ถือ

เปนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศฝร่ังเศส อีกทั้งยังมีทาจอดเรือยอรช ลํางามๆ

ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายดวย สมควรแกเวลานําคณะเดินทางสูเดินทางสู

เมืองมารเซย (Marseille) เมืองทาที่สําคัญของประเทศฝร่ังเศส เปนเมือง

ชายหาดริเวียราที่สวยงาม ซ่ึงไดชื่อวา เปนประตูเมดิเตอรเรเนียนของฝร่ังเศส 

เที่ยวชมเมืองทาเกา (Old Port) หรือ (Vieux - Port) ใหทานไดซึมซับกลิ่นอาย

ของทะเลเมดิเตอรเรเนียน นําทานแวะชมโบสถนอเตรอดาม เดอลาการด 

(Basilique Notre-Dame de la Garde) โบสถทีตั้งอยูจุดสูงสุดของเมือง 

งดงามไปดวยสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณ โดยมีรูปของพระแมมารีเปนองค

ประธาน ถือเปนสถานที่ที่คนทองถิ่น มักมาขอพรกับพระนาง เพ่ือใหการเดินเรือ

ปลอดภัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน   

บาย คณะเดินทางสูเมืองเอกซ ซองโพรวองซ (Aix en Province) ถือเปน

ศูนยกลางของอํานาจและความเจริญของแควน ในอดีตเคยมีฐานะเปนถึงเมือง

หลวงของแควนโพรวองซ ปจจุบันเปนเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของฝร่ังเศส 

ชมถนนสายหลักของเมือง คือ ถนนมิราโบ (Le Cour Mirabeau) เปนที่ตั้ง

ของรานคาหรูและรานกาแฟสไตลฝร่ังเศส ที่มีตน Platane เรียงรายสองขางทาง 

และมีความสวยงามมากสายหน่ึงของฝร่ังเศส เที่ยวชมจัตุรัสแปรเซอร (Place 

Des Pecheurs) ที่มีสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ อาทิ โบสถมาเดอรีน (Eglise 

De La Madeleine) และศาลยุติธรรม (Palais de Justice) โดยบริเวณน้ัน

มีตลาดนัด และแผงขายสินคาพ้ืนเมือง มีตั้งแตผักสด ผลไม นํ้าผ้ึง ไสกรอก 

มะเขือเทศ นํ้ามันมะกอก กระเทียม ไมดอกไมประดับ กุหลาบ ทานตะวัน ฯลฯ ไป

จนถึงแผงขายของที่ระลึกนําทานเขาชมความงดงามของ วิหารแซงตโซเวอร 

(St .Sauveur Cathedral) สถานที่รวบรวมสถาปตยกรรมอันหลากหลาย

ตั้งแต ศตวรรษที่ 5 -17 ภายนอกและภายในตกแตงอยางวิจิตรอยางงดงาม ทั้ง

ประตูวิหารแกะสลัก แทนบูชา แทนทําพิธี ฯลฯ ผานชม ลาเตอเยร พอลเซซานน 

อันเปนบานและหองทํางานของ พอล เซซานน จิตรกรผูเชี่ยวชาญดานภาพวาดสี

นํ้ามัน ผลงานสวนใหญเปนภาพวาดวิวสวยงามในแควนโพรวองซ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 32 กม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 0.30 ชม. 
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คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม BEST WESTERN LE GALICE หรือเทียบเทา   

วันที่หกของการเดินทาง     เอกซ ซองโพรวองซ – อาวีญยอง – เรอมูแล็ง – ลียง  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสู เมืองอาวีญยอง (Avignon) ตั้งอยูริมแมนํ้าโรนและเปนที่ตั้งของ

พระราชวังของพระสันตะปาปา เมืองที่ลอมรอบดวยกําแพง ที่มีความงดงามและ

คลาสสิกจนไดรับการขนานนามวา THE JEWELS OF THE SOUTHERN RHONE 

เมืองเกาที่เต็มไปดวยประวัติศาสตร และเปนเมืองศูนยกลางทางการคาศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญของแควน อีกทั้งเปนเมืองแหงพระสันตะปาปาที่ย่ิงใหญ

อลังการ นําทานเที่ยวชม อดีตพระราชวังของพระสันตะปาปา สรางข้ึนดวย

สถาปตยกรรมแบบโกธิค และเคยเปนที่ประทับขององคพระสันตะปาปาถึง 7 

พระองค ปจจุบันแมจะถูกทําลายไปจากการเกิดเพลิงไหมในบางสวนแตก็ไดรับ

การบู รณะกลับมา เปน เห มือนดั ง เดิ ม  แล ว เดิ นทางสู เมือง เรอมูแ ล็ง 

(REMOULINS) เมืองเล็ก ๆ ในจังหวัดการ แควนล็องกด็อก-รูซียง ทางตอนใต

ของประเทศฝร่ังเศส ใหทานไดชมสะพานสงนํ้า ปง ดู การ (Pont du Gard) 

เปนสะพานสงนํ้าโรมันโบราณสรางโดยจักรวรรดิโรมัน นักประวัติศาสตรคาดการณ

วาสะพานถูกสรางราวคริสตศตวรรษที่ 1 สรางพาดผานแมนํ้าการดง ใกลกับเมือง

เรอมูแล็ง เพ่ือสงนํ้าจากจากเมืองอูวแซ็ส โดยระหวางสองเมืองเปนหุบเขา จึงได

สรางเปนสะพานสงนํ้าอยูบนดิน สะพานแหงน้ีจัดเปนสะพานสงนํ้าที่สรางในสมัย

จักรวรรดิโรมันที่ยังคงสภาพที่สมบูรณที่สุดแหงหน่ึง รองจากสะพานสงนํ้าแหง   

เซโกเบีย สะพานแหงการไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1985 

โดยองคการยูเนสโก ในอดีตสามารถสงนํ้าไดประมาณ 200,000 ลูกบาศกเมตร

ตอวัน เพ่ือสงนํ้าเขากับระบบนํ้าในเมืองนีม รวมทั้งนํ้าพุตาง ๆ และโรงอาบนํ้า 

และถูกใชงานจนกระทั่งประมาณคริสตศตวรรษที่ 6 

ระยะทาง 81 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.10 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น  

บาย นําเดินทางสูเมืองลียง LYON เปนเมืองที่ใหญเปนลําดับที่สองของประเทศ

ฝร่ังเศส รองลงมาจากกรุงปารีส เมืองลียงยังเปนที่รูจักกันในสถานที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตรและสถาปตยกรรมอันโดดเดนของอาคารประวัติศาสตรที่สวยงาม

จากทุกยุคสมัย เมือลียงถูกกอ ตั้งข้ึนโดยพวกโรมันในคริสตศตวรรษที่  1 

จนกระทั่งองคการยูเนสโก (Unesco) ไดรับการบรรจุเมืองลียงไวในรายชื่อของ

มรดกโลกในป ค.ศ.1998  

ระยะทาง 232 กม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 นําเขาสูที่พัก โรงแรม MERCURE LYON CHARPENNES HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง         ลียง – อานนซี – เอเวียง – เจนีวา (สวิตเซอรแลนด)  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองอานนซี ANNECY เมืองหลวงของจังหวัดโอต-ซาวัว 

(Haute-Savoie) ในแควนโรหน-อัลป (Rhone-Alpes) ตั้งอยูบริเวณภาค

ระยะทาง 137 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม. 
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ตะวันออกเฉียงใตของประเทศฝร่ังเศส ตัวเมืองน้ันตั้งอยูทางตอนเหนือของ

เทือกเขาแอลป และทะเลสาบอานนซี (Annecy Lake) หรือทะเลสาบเจนีวา 

(Geneva Lake) ในสวิตเซอรแลนด หางจากเจนีวามาทางใตเพียง 35 กม. วากัน

วาทะเลสาบน้ีมีมา 18,000 ปที่แลว จากการละลายของธารนํ้าแข็ง และเปนเมือง

ที่ไดรับฉายาวาเปน Venice of Savoie นําทานเดินชมปาเลสเดอไลล 

(Palais d’Isle) หรือคุกเกา ที่ถือวาเปนสัญลักษณของเมืองและเปนหน่ึงใน

อนุสรณสถานที่ถูกถายภาพมากที่สุด เคยเปนที่อาศัยของตระกูลเดล ลิสล เปน

ปราสาทโบราณที่ถูกสรางในป 1132 ตั้งอยูกลางลําคลองที่มีนํ้าไหลผานทั้งสอง

ดาน ตัวอาคารถูกสรางข้ึนในรูปทรงสามเหลี่ยมคลายหัวเรือโบราณที่ทอดสมออยู

ในแมนํ้า 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น  

บาย แลวนําทานเดินทางสูเมืองเอเวียง EVIAN เมืองเล็กๆ ที่มีการคนพบแหลงนํ้าแร

คุณภาพ และไดมีการพัฒนานํ้าแรของเมืองข้ึนจนเปนธุรกิจระดับโลกมานานกวา 

200 ป ตั้งอยูระหวางทะเลสาบและเชิงเขาของเทือกเขา Chablais และเปนที่รูจัก

กันในชื่อวา “pearl of Lake Geneva” นําทานชม “Source Cachat” 

แหลงที่มาของนํ้าแร “Evian” ที่ไดมาจากแหลงนํ้าธรรมชาติบริสุทธิ์จากอุโมงคใน

เทือกเขาที่ 52.88 องศาฟาเรนไฮต เชื่อวาเปนนํ้าที่มาจากการละลายของหิมะ

และฝนที่ตกไหลจาก Vinzier Plateau โดยผานการกลั่นกรองจากทรายนํ้าแข็ง 

จากน้ันนําทานเดินทางผานเสนพรมแดนฝร่ังเศส-สวิตเซอรแลนด สู เมืองเจนีวา 

(Geneva) เมืองที่เปนศูนยกลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองคการสากล

ระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ เพ่ือนํา

ทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอปปง

สินคาปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

ระยะทาง 83 กม.
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.10 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 44 กม.
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 0.45 ชม. 

20.40 น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK84 

***คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 27 มี.ค. 2560 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 

21.45 น. และถึงดูไบ เวลา 06.10 น.*** 

 

วันที่แปดของการเดินทาง          ดูไบ – กรุงเทพฯ  

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง  

09.35 น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย  โดยเที่ยวบิน EK372 

***คณะเดินทางต้ังแตวนัที่ 27 มี.ค. 2560 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 

09.40 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.*** 

 

18.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ    

 

(รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่

เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
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หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกดิจากเหตุสดุวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม

อนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หาก

ทานถกูปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  

5. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทกุคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้ส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
โปรแกรม : Riviera Française  

อิตาลี (เวนิส) – ฝร่ังเศส – สวิตเซอรแลนด   
8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

 
กําหนดวันเดินทาง:  ป 2560 

กุมภาพันธ : 8 – 15 ก.พ. 
มีนาคม : 1 – 8, 15 – 22, 29 มี.ค. – 5 เม.ย. 
 

        อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ 59,900.- 

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 59,900.- 

พักหองเด่ียว เพิ่มทานละ 7,000.- 

เดก็ (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน 59,900.- 

เดก็ (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน  

(กรุณาอานขอมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ลดทานละ  20,000.- 

ในกรณีทมีีวีซาแลวหรือดําเนินการย่ืนวซีาเอง 3,500.- 
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ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ 

(ราคาสามารถยืนยันไดกต็อเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพกัแบบไมมีเตียงเสริม ** 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 

จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  

4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. คาเขาชมสถานทีท่องเที่ยวตามรายการ 

7. คาคาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)  

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

- เบี้ยประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบี้ยประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

8.  คามัคคเุทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทปิมัคคุเทศก) 

9.  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเชงเกน 

10. คาทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 
11. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  

อัตราน้ีไมรวม 

1. คาธรรมเนียมการจัดทาํหนังสือเดินทาง 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

4. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอคน ตอวัน : 8 x 3 = 24 ยูโร ) 

5. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
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เง่ือนไขการจอง 

1. ชาํระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบญัช ีที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 

2.  สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน เพ่ือทําการจองควิย่ืนวีซา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานตดิตอเจาหนาที่  

    กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ 

    คาใชจายทีเ่กดิข้ึน 

  5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ

ทัวรทั้งหมด 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงเหต 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทาง

บริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่

คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่าํกวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน 

ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทาง

บริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวน

หนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ใน

เลม 
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ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 

1.   ทางบริษัทไดสาํรองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทวัร ไมวาจะดวย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.   หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ 

      คาใชจายตามทีเ่กดิข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดอืนเปนอยางนอย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิ 

      กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน   

      สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใชผูทีมี่ปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย  

      และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาทีเ่ชค็อินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทาน้ัน 

 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วนักอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วนักอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคาใชจายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็คาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท

และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลกิของทาน  

6. กรณเีจบ็ปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เลือ่นการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 

คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวซีาแลวไมไดรับการอนุมัติวซีาจากทางสถานทูต (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทวัรหรือมัดจํา

มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะคาใชจายทีเ่กดิข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือคาตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดนิทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณวีีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมคืนคาทัวร

ทั้งหมด    

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก

แบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 

(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และบาง

โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน อาจจะไดเปน 1 เตียง

ใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหา

ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก 
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เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ 

ยื่นวีซาแสดงตนท่ีสถานทูตหรือศูนยยื่นวีซา 
 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 

หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตอง

ไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซา

ดวย)  

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลัง

ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไม

ใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 

3. หลักฐานการเงิน  

- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชี

ออมทรัพย ยอนหลัง 3 เดอืน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน

(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement 

เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา) 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 

เดือน(ของผูที่ออกคาใชจาย)  

              **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**  

4. หลักฐานการทํางาน   

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน 

อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญา

เชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคาํวา “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 



VCE-EK009 : REVIERA 8D 5N                หนา 13 จาก 15  

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยมารดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบดิา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง

คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือ

หนาพาสปอรตบิดามา 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอม

ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพนัธเปนอะไรกันกับเดก็ จากอําเภอตนสังกดั พรอม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา

ฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- *** กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา  

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติม       

ไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
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แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 
 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทกุขอ  เน่ืองจากจะมีผลตอการพจิารณาวีซาของทาน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที่เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                       แตงงาน (จดทะเบียน)          แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา         แยกกันอยู              หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสชื่อ และที่อยู ผูปกครอง 

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

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

11. ที่อยูของผูขอวีซา……………………………………………………………………………………………………… 

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

หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได.................................................................. 

12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 

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

13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่

อยูของสถาบันศึกษา  

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

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

 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรบัในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 

 

15. เคยถกูพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................ 
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16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ ..................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ

ทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง

เทานั้น 

 


