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อติาล(ีเวนสิ) สวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส   

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางกบัสายการบนิเอมเิรตส์ (Emirate Airline) อนัสุดหรู น าทา่นเทีย่วเกาะเวนสิ (Venice) 

อนัสุดแสนโรแมนตกิ ชมมหานครแหง่แฟช ัน่มลิาน (Milan) เมอืงหลวงแหง่แฟช ัน่โลก เต็มอิม่กับดนิแดน

ทีม่ธีรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวติเซอรแ์ลนด ์แวะเท ี่ยวลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองยอดนยิม   

พาขึน้รถไฟพิชติยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป เข้าชมความ

งดงามของพระราชวงัแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล      

(Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท ีโ่ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสี ชอ้ปป้ิงรา้นคา้ปลอดภาษีและในหา้งใหญ่ใจกลาง

กรุงปารสี 

      ก าหนดการเดนิทาง           

                                                19-26,20-27 ต.ค. 2559              

                                              9-16, 23 -30 พ.ย .2559. / 7-14 ธ.ค. 2559    

 

 

 

                                                   [เทศกาลปีใหม]่ 27 ธ.ค.-3 ม.ค. 2560        
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 D1. กรุงเทพฯ 

D2. ดูไบ – เกาะเวนสิ – เวนสิ เมสเตร ้

D3. เมสเตร ้– มลิาน – มหาวหิารมลิาน – อินเทอรล์าเกน้  

                                                                D4. กรนิเดอรว์าล – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน์  

                                                                D5. ลูเซิรน์ – ดจิอง – ปารสี 

                                                                D6. ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ล่องเรอืบาโตมุซ 

                                                                D7. ถนนชองป์เอลิเซ่ – หอไอเฟล – สนามบนิ – ดูไบ 

                                                                D8. กรุงเทพฯ 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง           กรุงเทพฯ   

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส์ โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง  กรุงเทพ –   ดูไบ –  เวนสิ – เกาะเวนสิ                    

02.25 น. ออกเดนิทางสู่เวนสิ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เท ีย่วบนิที ่EK371 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที่ 9 พ.ย. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

02.05 น. และถงึดูไบ เวลา 05.55 น.*** 

 

05.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครือ่ง   

09.15 น. ออกเดนิทางสู่เวนสิ ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิ EK 135  

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที่ 9 พ.ย. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

09.40 น. และถงึเวนสิ เวลา 13.20 น.*** 

 

13.35 น. ถงึสนามบินมารโ์ค โปโล เมืองเวนสิ  ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ ิ่นชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะปรับเป็น 6 ช่ัวโมง ในวันที ่30 ตุลาคม 2559)      

น าท่านเดนิทาง สูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านล่องเร ือผา่น

ชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ สู่เกาะเวนสิ หรอื เวเนเซีย (Venezia) ดนิแดน

แสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มี

สมญานามว่าเป็น "ราชินแีห่งทะเลเอเดรียตกิ" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ 

และมีสะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝ่ังท ีบ่ริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลาง

ของเกาะเวนสิ จากนั้นน าท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอน

หายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มเีรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมือ่นักโทษที่เดิน

ออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็น
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ครัง้สุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานนี้  ซึ่งเชือ่มต่อกับวงัดอดจ ์

(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดีต ซึ่ง

นักโทษชือ่ดังท ีเ่คยเดนิผ่านสะพานนีม้าเเลว้คอื คาสโนว่าน่ันเอง น าทา่นถา่ยรูป

บรเิวณจตุัรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท ีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว่้า 

“เป็นหอ้งน่ังเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม 

รวมทัง้โบสถ์ซานมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท ีม่ ีโดมใหญ่ 5 โดม ตาม

แบบศลิปะไบแซนไทน ์จากนัน้อสิระใหท้่านไดม้เีวลาเดนิเท ีย่วชมเกาะอันสุดแสน

โรแมนตกิตามอัธยาศัย เช่น เดนิเล่นชมมนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนสิ, เขา้ชมโบสถ์

ซานมาร์โคทีส่วยงาม, ช๊อปป้ิงสินคา้ของที่ระลกึ อาทิเช่น เครือ่งแกว้มูราโน่,

หนา้กากเวนิส เลอืกซือ้สินคา้แฟช่ันชั้นน า หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian 

ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 หรอื น่ังเรอืกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนสิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง (สปาเก๊ตตีห้มกึด า)  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก  VENICE MESTRE HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สามของการเดนิทาง            เวนสิ – มลิาน – อนิเทอรล์าเคน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ตวัเมอืงมลิาน (Milan)  เมอืงทีเ่รยีกไดว่้า เป็นเมอืงหลวงแห่ง

แฟช่ันของโลก จากนัน้น าท่านเขา้ชมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di 

Milano) ท ีส่รา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธคิ ท ีผ่สมผสานกัน เป็น สถาปัตยกรรม

แบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์  ***การ

ตอ่แถวเขา้ชมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน บางวนัอาจใชเ้วลาในการตอ่แถว

เป็นเวลานานนบัช ั่วโมง ท าให ้กระทบกบัโปรแกรมถดัไป ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิใ์นการงดเขา้ชม เป็นการชมและถา่ยรูปดา้นนอกแทน*** 

ระยะทาง 271 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย น าท่านชม แกลเลอร ีวคิเตอรเ์อ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele 

II) ท ี่นับว่าเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ ี่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท ี่สุดในเมอืงมิลาน 

อนุสาวรยี์ ของกษัตรยิ์วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล ที ่2 ผูร้เิริม่การรวมชาตหัิวเมอืงต่างๆ

ในอติาล ีและอนุสาวรยี์ของศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอืลโิอนารโ์ด 

ดารว์ินซี่ ท ีอ่ ยู่ในบริเวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า  สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดนิทางขา้มพรหมแดนอติาลี – สวติเซอร์แลนด์ จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่

เมอืงอินเทอรล์าเคน (Interlaken) เมอืงระหว่างทะเลสาบ เป็นเมอืงทีตั่ง้อยู่

ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ์ (Lake Brienz) 

อสิระใหท้่านไดสั้มผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ  

ระยะทาง 244 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง (ฟองดูรช์สี)  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก  CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง อนิเทอรล์าเคน – กรนิเดอรว์าลด ์– ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซริน์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู่ เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงาม

และยังเป็นทีตั่ง้สถานรีถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละ เมือ่ปี ค.ศ.

2001  องค์การยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นท ี่มรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป น าคณะน่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พิชติยอดเขา

จูงเฟราที่มคีวามสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรอื 3,454 เมตร ระหว่าง

เสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะไดผ่้านชมธารน ้าแข็งที่มขีนาดใหญ่จนถึง สถานี

รถไฟจุงเฟราย๊อช (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู ่สูงที่สุดในยุโรป 

(Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ท ีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยู่

ใตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

ระยะทาง 20 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาอาหารพื้นเมอืง  

บา่ย พาท่านชมววิท ี่ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมววิท ีสู่งท ีสุ่ดในยุโรป ที่

ระดับความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที่ถงึชายแดนสวิส 

สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ 

ยาวถ ึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลิดเพลนิกับกจิกรรมบนยอด

เขา และทีไ่ม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณีย์ท ีสู่งท ีสุ่ดใน

ยุโรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มววิ

ทวิทัศน์ท ีส่วยงามและแตกต่างกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุนเนิน

(Lauterbrunnen)   จาก นั้นเดินทางสู่ เมือ งลู เซิ ร ์น  (Lucerne) เมือ ง

ท่องเท ีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ท ีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ

และขุนเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) 

ท ีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญ

ของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวัิตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้า

เปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ า้รอยส์ 

(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพาน

ไมท้ ีม่หีลังคาทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดในยุโรป สรา้งขึน้เม ือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุม

สะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ   ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่าน

ไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬิกา

ยี่หอ้ดัง อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 69 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม. 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก   IBIS STLYE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง ลูเซริน์ – ดจิอง – ปารสี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมอืงหลวงแห่ง

แควน้เบอรก์ันดี ผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่แหล่งผลติมัสตาร์ดชื่อดัง อกีทัง้ยังมี

ชือ่เสียงในการผลติไวนชั์้นเลิศอกีดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนสมัยเรเนสซองส ์

โบสถแ์ละวหิารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึง่มจุีดเด่นคอื การมุงหลังคาดว้ยกระเบือ้ง

สแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

ระยะทาง 350 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย เดนิทางสู่ มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนต์

เสน่ห์อันเหลือลน้ ท ี่นักท่องเทีย่วอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเป็นหนึง่ใน

ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ย

อทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟช่ัน วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าให ้

กรุงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก 

ระยะทาง 315 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.25 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก BEST WESTERN PLUS SUITECASE  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หกของการเดนิทาง     ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ลอ่งเรอืบาโตมุช  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่ เมอืงแวรซ์ายส์ น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส์ 

(Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มไีกด์ทอ้งถ ิน่บรรยายในพระราชวัง) ท ีส่รา้ง

ขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ ี ่14 ภายในตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ 

ทัง้จิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึ่งเป็นการใชเ้งินอย่าง

มหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,

ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก 

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

ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ ี ่14 

แห่งฝร่ังเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ี

อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ ี่ 16,  ชมหอ้งบรรทมพระราชินที ี่ตกแต่ง

อย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ิ่งใหญ่ 

ระยะทาง 29 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย จากน ัน้น าท่านล่องเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตาม  
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แม่น ้าแซนด ์ท ีไ่หลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน

คลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ท ีน่่า

ประทับใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-

dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธคิที่

งามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคา

วหิารสูงจากระดับพื้นดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานทีป่ระกอบพิธอีภเิษกสมรสระหว่าง

พระเจา้หลุยสท์ ี ่16 กับพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์และยังเป็นจุดกโิลเมตรทีศู่นย์

ของประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง (หอยเอสคาโก)้  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก  BEST WESTERN PLUS SUITECASE  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง        ปารสี – หอไอเฟล – พพิธิภณัฑน์ า้หอม – ช้อปป้ิง – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเท ี่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส  ผ่านลานประวตัิศาสตร์จตุัรสั

คองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ ี ่16 และพระนางมารี

อองตัวแนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวัิตฝิร่ังเศส จากน ัน้เขา้สู่

ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัส

คองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเลยีน, น าชมและถา่ยรูปคูก่บัประตูชยันโปเลียน 

(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก 

เอาสเ์ตอรล์ิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี 

ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ชัน้น าบนถนนชองป์เอลเิซ่ ท ีเ่ต็มไปดว้ย

รา้นคา้สุดหรูหรา สนิคา้แฟช่ันมากมาย แลว้น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับหอไอเฟล 

(Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท ี่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสีดว้ยความสูงถ ึง 

1,051 ฟุต    ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ท ีบ่รเิวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่น าท่านเขา้

ชม พพิธิภณัฑน์ า้หอม Fragonard พิพิธภัณฑท์ ีจั่ดแสดงประวัตคิวามเป็นมา

และจัดแสดงวิธีการผลิตน ้ าหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลิตน ้าหอมยี่ห อ้ 

Fragonard ยี่หอ้น ้าหอมอันโด่งดัง ท ีม่แีหล่งผลติตน้ก าเนดิมาจากเมอืง Grasse 

เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงของโลกน ้าหอม โดยพิพิธภัณฑแ์ห่งนีก้่อตัง้ขึน้มา

ในปี 1983 ตัวอาคารเป็นที่อยู่ เดิมของ นโปเลียน โบนาปาร์ตที่ 3 Louis-

Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต่ละหอ้งจัดแสดงเรือ่งราวเกีย่วกับบรรจุภัณฑ์

บรรจุน ้าหอมตัง้แต่สมัยอดตีจนถงึปัจจุบัน และบอกเล่าเรือ่งราวการผสมผสาน

กลิน่น ้าหอมใหม้เีอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีส

ทีไ่ม่เหมอืนใคร ท่านสามารถเลือกซือ้น ้าหอมจากโรงงานของ Fragonard ได ้

โดยตรงตามอัธยาศัย 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

 จากนัน้เชญิเลอืกซื้อสนิคา้แฟช่ันอย่างเต็มอิม่ในราคาถูกที่รา้นคา้ปลอดภาษี 

(Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส าอางค์ น ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า  

จากนัน้พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกใน

หา้งสรรพสินค า้ใหญ่สุดห รูใจกลางก รุงปารีสที่แกล เลอรี่ ลาฟาแยตต ์

(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินคา้ของสวิสจากร้าน 

Bucherer รา้นดังของสวสิ ท ี่ม ีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้

มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทิเช่น 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

17.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ สนามบินชารล์ เดอ โกลด์ เพื่อใหท้า่นมีเวลาในการท า       

คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อส ินคา้ในรา้นคา้

ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

21.50 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 076  

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่26 ต.ค. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

21.25 น. และถงึดูไบ เวลา 07.10 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที ่27 ธ.ค. 2559 ออกเดนิทางเวลา 21.35 น. และถงึ

ดูไบ เวลา 07.20 น.*** 

 

วนัที่แปดของการเดนิทาง ดูไบ – กรุงเทพฯ 

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

09.40 น.  ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เท ีย่วบนิที ่EK 372 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่26 ต.ค. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

09.35 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 

***คณะเดินทางวนัที่ 27 ธ.ค. 2559 ออกเดินทางเที่ยวบนิที ่EK 370

เวลา 11.45 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 20.45 น.*** 

 

19.15 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

 

 

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
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กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

โปรแกรม : อติาล ี(เวนสิ) – สวติเซอรแ์ลนด ์– ฝร ัง่เศส  

(ข ึน้ยอดเขาจูงเฟรา) 

 8 วนั 5 คนื โดยการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

          ก าหนดการเดนิทาง                                              19-26,20-27 ต.ค. 2559              

                                              9-16, 23 -30 พ.ย .2559. / 7-14 ธ.ค. 2559    

 

                      อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 74,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 74,900.- 
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                ก าหนดการเดนิทาง            [เทศกาลปีใหม]่ 27 ธ.ค.-3 ม.ค. 2560         

                อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 85,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 85,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,200.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 85,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (กรุณาอ่านขอ้มูล

เพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
85,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  28,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 74,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (กรุณาอ่านขอ้มูล

เพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
74,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 8.  ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

 9.  ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. ค่าทปิพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 

11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดืม่ท ี่ส่ังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย    

(โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 8x2 = 16 ยูโร หรอื ประมาณ 800 บาท) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 
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  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก      

   ในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน   

   ครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 

 
1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิซ่ีาได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมใน

การมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่ืนค่าทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้ ้องพกัแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห ้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่าง

ประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 

3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจ

มคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอ

สงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่ม ี

อ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)  

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใสค่อน

แทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผู้เดนิทางออกคา่ใช้จา่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอม

ทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น(รบกวนลกูคา้

ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ 

Statement เพือ่ใหอั้พเดทไม่เกนิ 15 วันหรืออยูใ่นเดอืนทีย่ ืน่วีซา่) 

- กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

              **สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจ า**  

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายุ

ไม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 
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- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา   

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย

ใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวซีา่ 

  

 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได ้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศสวติเซอร์แลนด ์
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทุกขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สัญชาตปัิจจบัุน ................................สัญชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผ่ ูส้มัครขอวีซา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ใหใ้สช่ ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวีซา่ 

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

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

หมายเลขโทรศัพทม์ือถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบัุน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเส ือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บริษัทหรือรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 
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            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่........................................... 

 

 

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ)................................ ................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................  

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ ..................................................   

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

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้  


