
  

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
พฤศจกิายน : 29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 
ธนัวาคม : 4 - 11

59,900.-

ธนัวาคม : 26 ธ.ค. – 2 ม.ค. (เทศกาลปีใหม)่ 75,900.-
กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2561 
มกราคม : 30 ม.ค. – 6 ก.พ. 
กมุภาพนัธ ์: 7 – 14, 28 ก.พ. – 7 ม.ีค. 
มนีาคม : 14 – 21, 28 ม.ีค. – 4 เม.ย.

59,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีBยง คํBา โรงแรมทีBพกั 
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2 ดไูบ – เกาะเวนสิ – เวนสิ เมสเตร ้ ✈ ✈ O
VENICE MESTRE 
HOTEL

3 เมสเตร ้– มลิาน – มหาวหิารมลิาน – อนิเทอรล์าเกน้ O O O CITY OBERLAND

หนา้ :  จาก :1 15

อติาล(ีเวนสิ) สวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัBงเศส   
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 



นําทา่นเดนิทางกบัสายการบนิเอมเิรตส ์ (Emirate Airline) อนัสดุหร ู นําทา่นเทีBยวเกาะเวนสิ (Venice) อนัสดุ

แสนโรแมนตกิ ชมมหานครแหง่แฟช ัBนมลิาน (Milan) เมอืงหลวงแหง่แฟช ัBนโลก เต็มอิ=มกบัดินแดนที=มธีรรมชาตอินั

งดงามที=สดุแหง่หนึ=งของโลกที=สวติเซอรแ์ลนด ์ แวะเที=ยวลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงยอดนยิม พาขึJนรถไฟพชิติยอดเขา 

จงุเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versaille Palace) อนัยิ=งใหญ ่ถา่ยรปูเป็นที=ระลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท์ี=โดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่คร

ปารสี ชอ้ปปิJงรา้นคา้ปลอดภาษีและในหา้งใหญใ่จกลางกรงุปารสี 

       

4 กรนิเดอรว์าล – ยอดเขาจงุเฟรา – ลเูซริน์ O O O IBIS STLYE

5 ลเูซริน์ – ดจิอง – ปารสี O O O
BEST WESTERN PLUS 
SUITECASE  

6 ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ลอ่งเรอืบาโตมซุ O O O
BEST WESTERN PLUS 
SUITECASE  

7  หอไอเฟล – ชอ้ปปิJง – สนามบนิ – ดไูบ O O ✈

8 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈

วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ  

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที= คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

***คณะเดนิทางวนัทีB 22 – 29 พ.ย. 60 พรอ้มกนัเวลา 22.00 น. ออก

เดนิทางเทีBยวบนิทีB EK385 เวลา 01.05 น. และถงึดไูบ เวลา 05.00 น.***

วนัทีBสองของการเดนิทาง  กรงุเทพ – ดไูบ – เวนสิ – เกาะเวนสิ                   

02.25 น. ออกเดนิทางสูเ่วนสิ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที=ยวบนิที= EK371 

***ต ัSงแตว่นัทีB 8 พ.ย. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 02.00 น. และถงึ

ดไูบ เวลา 06.00 น.***

05.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีBยนเครืBอง 

09.15 น. ออกเดนิทางสูเ่วนสิ ประเทศอติาล ีโดยเที=ยวบนิ EK 135  

***ต ัSงแตว่นัทีB 8 พ.ย. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.40 น. และถงึดู

เวนสิ เวลา 13.20 น.***
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13.35 น. ถงึสนามบนิมารโ์ค โปโล เมอืงเวนสิ ประเทศอติาล ี (เวลาทอ้งถิ=นชา้กวา่

ประเทศไทย 5 ชั=วโมง และจะเปลี=ยนเป็น 6 ชั=วโมงในวนัที= 29 ตลุาคม 2560)   

นําทา่นเดนิทาง สูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําทา่นลอ่งเรอืผา่นชม

บา้นเรอืนของชาวเวนสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสน

โรแมนตกิ เป็นเมอืงที=ไมเ่หมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน   มี

สมญานามวา่เป็น "ราชนิแีหง่ทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ และ

มสีะพานเชื=อมถงึกนักวา่ 400 แหง่ ขึJนฝั=งที=บรเิวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของ

เกาะเวนสิ จากนัJนนําทา่นเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ 

( Bridge of Sighs) ที =มเีรื=องราวน่าสนใจในอดตี เมื=อนักโทษที=เดนิออกจาก

หอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั Jง

สุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านช่องหนา้ต่างที=สะพานนีJ  ซึ=งเชื=อมต่อกับวงัดอดจ ์

(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานที=พํา นักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี ซึ=ง

นักโทษชื=อดงัที=เคยเดนิผา่นสะพานนีJมาเเลว้คอื คาสโนวา่นั=นเอง นําทา่นถา่ยรปู

บรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ที=นโปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ 

“เป็นหอ้งนั=งเลน่ที=สวยที=สดุในยโุรป” จัตรัุสถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวม

ทั Jงโบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที=มโีดมใหญ ่ 5 โดม ตามแบบ

ศลิปะไบแซนไทน ์ จากนัJนอสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเดนิเที=ยวชมเกาะอันสดุแสนโร

แมนตกิตามอธัยาศยั เชน่ เดนิเลน่ชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์า

นมารโ์คที=สวยงาม, ชอ๊ปปิJงสนิคา้ของที=ระลกึ อาทเิชน่ เครื=องแกว้มรูาโน่,หนา้กาก

เวนสิ เลอืกซืJอสนิคา้แฟชั=นชั Jนนํา หรอืนั=งจบิกาแฟในรา้น Café Florian ที=เปิดให ้

บรกิารมาตั Jงแตปี่ ค.ศ.1720 หรอื นั=งเรอืกอนโดลา่ ลอ่งชมคลองเวนสิ

คํBา รับประทานอาหารคํ=า ณ ภตัตาคารอาหารพืJนเมอืง (สปาเกต๊ตีSหมกึดาํ)

นําคณะเขา้สูท่ี=พัก  VENICE MESTRE HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัทีBสามของการเดนิทาง            เวนสิ – มลิาน – อนิเทอรล์าเคน

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเดนิทางสูต่วัเมอืงมลิาน (Milan)  เมอืงที=เรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่

แฟชั=นของโลก จากนัJนนําทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน 

(Duomo di Milano) ที=สรา้งดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธิ ค ที=ผสมผสานกนั เป็น 

สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟืJนฟศูลิปวทิยาการ ชมความงดงามอนัน่าอศัจรรย ์ 

ระยะทาง 271 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม.

เทีBยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย นําทา่นชม แกลเลอร ีวิคเตอรเ์อ็ มมานเูอล (Galleria Vittorio Emanuele 

II) ที=นับวา่เป็นชอ้ปปิJงมอลลท์ี=สวยงาม หรูหราและเกา่แกท่ี=สดุในเมอืงมลิาน 

อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์ เอ็มมานูเอล ที= 2 ผูร้เิร ิ=มการรวมชาตหิวัเมอืงตา่งๆ

ในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชื=อดงัในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอืลโิอนารโ์ด 

ดารว์นิซี= ที=อยูใ่นบรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิ

ทางขา้มพรหมแดนอติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์จากนัJนนําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอนิ

เทอรล์าเคน (Interlaken) เมอืงระหวา่งทะเลสาบ เป็นเมอืงที=ตั Jงอยูร่ะหวา่ง 

ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อสิระให ้

ทา่นไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

ระยะทาง 244 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 
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คํBา รับประทานอาหารคํ=า ณ ภตัตาคารอาหารพืJนเมอืง (ฟองดรูช์สี)

นําคณะเขา้สูท่ี=พัก  CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่

วนัทีBส ีBของการเดนิทาง อนิเทอรล์าเคน – กรนิเดอรว์าลด ์– ยอดเขาจงุเฟรา – ลเูซริน์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ออกเดนิทางสู ่ เมอืงกรนิเดอวาลด ์ (Grindelwald) เมอืงตากอากาศที=สวยงาม

และยงัเป็นที=ตั JงสถานรีถไฟขึJนสู ่ ยอดเขาจงุเฟรา(Jungfrau) เเละ เมื=อปี ค.ศ.

2001  องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพืJนที=มรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป นําคณะนั=งรถไฟทอ่งเที=ยวธรรมชาต ิ ขึJนพชิติยอดเขา

จงูเฟราที=มคีวามสงูกวา่ระดบันํJาทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้

ทางขึJนสูย่อดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารนํJาแข็งที=มขีนาดใหญ่จนถงึ สถานรีถไฟ

จงุเฟรายอ๊ช (Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีBอยูส่งูทีBสดุในยโุรป (Top of 

Europe) เขา้ชมถํ Sานํ Sาแข็ง (Ice Palace) ที=แกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ต ้ธารนํ Jา

แข็งลกึถงึ 30 เมตร

ระยะทาง 20 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาที

เทีBยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขาอาหารพืJนเมอืง

บา่ย พาทา่นชมววิที=ลานสฟิงซ ์ (Sphinx Terrace) จดุชมววิที=สงูที=สดุในยโุรป ที=

ระดับความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที=ถงึชายแดนสวสิ 

สมัผัสกบัภาพของธารนํJาแข็ง Aletsch Glacier ที=ยาวที=สดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาว

ถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้า่นไดส้นุกสนานกบั

การถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขา และที=ไมค่วร

พลาดกบัการสง่โปสการด์โดยที=ทําการไปรษณียท์ี=สงูที=สดุในยโุรป นําคณะเดนิทาง

ลงจากยอดเขาโดยไมซ่ํJาเสน้ทางเดมิ ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนท์ี=สวยงามและแตก

ตา่งกนัจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรนุเนนิ(Lauterbrunnen)   จากนัJน

เดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเที=ยวยอดนยิมอั นดับหนึ=งของสวติ

เซอรแ์ลนด ์ ที=ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัJนพาทา่นชมสงิโตหนิ

แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที=แกะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิ เพื=อเป็น

อนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิที=เกดิจากการปฏวิัตใิน

ฝรั=งเศสเมื=อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ=งมคีวามยาว

ถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมนํ่ Sารอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ=งเป็นเหมอืน

สญัลกัษณข์องเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ี=มหีลงัคาที=เกา่แกท่ี=สดุในยโุรป สรา้งขึJน

เมื=อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ   

ตลอดแนวสะพาน  จากนัJนใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซืJอสนิคา้ของสวสิ เชน่ ชอ็คโก

แลต, เครื=องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี=หอ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer 

เป็นตน้

ระยะทาง 69 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

คํBา รับประทานอาหารคํ=า ณ ภตัตาคารอาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ี=พัก   IBIS STLYE หรอืเทยีบเทา่

วนัทีBหา้ของการเดนิทาง ลเูซริน์ – ดจิอง – ปารสี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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จากนัJนเดนิทางสูเ่มอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝรั=งเศส อดตีเมอืงหลวงแหง่แควน้

เบอรก์นัด ี ผา่นทุง่ราบอนักวา้งใหญแ่หลง่ผลติมสัตารด์ชื=อดงั อกีทั Jงยงัมชีื=อเสยีงใน

การผลติไวน์ชั Jนเลศิอกีดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนสมัยเรเนสซองส ์ โบสถแ์ละ

วหิารเกา่แกใ่นสมยัยคุกลาง ซึ=งมจีดุเดน่คอื การมงุหลงัคาดว้ยกระเบืJองสแีดงสดจัด

เรยีงเป็นลวดลายงดงาม

ระยะทาง 350 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.30 ชม.

เทีBยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย เดนิทางสู ่ มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรั=งเศส เมอืงที=มมีนต์

เสน่หอ์ันเหลอืลน้ ที=นักท่องเที=ยวอยากมาเยอืนมากที=สุด กรุงปารสีเป็นหนึ=งใน

ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที=ลํJาสมัยแห่งหนึ=งของโลก ที=ทรงดว้ย

อทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ สื=อ แฟชั=น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําให ้

กรงุปารสีเป็นหนึ=งในเมอืงที=สําคญัที=สดุแหง่หนึ=งของโลก

ระยะทาง 315 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.25 ชม.

คํBา รับประทานอาหารคํ=า ณ ภตัตาคารอาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ี=พัก BEST WESTERN PLUS SUITECASE  หรอืเทยีบเทา่

วนัทีBหกของการเดนิทาง     ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ลอ่งเรอืบาโตมชุ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่ เมอืงแวรซ์ายส ์ นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versaille Palace) อนัยิ=งใหญ ่ (มไีกดท์อ้งถิ=นบรรยายในพระราชวั ง) ที=สรา้ง

ขึJนตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี= 14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลงัการ 

ทั Jงจติรกรรมฝาผนัง รปูปัJน รปูแกะสลักและเครื=องเรอืน ซึ=งเป็นการใชเ้งนิอยา่ง

มหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจํา

พระราชวงั,ทอ้งพระโรงที=ตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี=, 

หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที=มคีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึ=งเป็นหอ้งที=พระยาโกษ

าธบิด ี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้

หลยุสท์ี= 14 แหง่ฝรั=งเศส อกีทั Jงยงัเป็นหอ้งที=ใชสํ้าหรับจัดงานเลีJยงและเตน้รําของ

พระนางมาร ีองัตวัแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี= 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิี

ที=ตกแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนที=ย ิ=งใหญ่

ระยะทาง 29 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 40 

นาที

เทีBยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย จากน ัSนนําทา่นลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่

นํJาแซนด ์ ที=ไหลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน

คลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝั=งแมนํ่Jา เป็นอกีหนึ=งประสบการณ์ที=น่า

ประทับใจ โดยเรอืจะลอ่งผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-

dame de Paris) อายกุวา่ 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิที=งาม

เลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลี=ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิาร

สงูจากระดบัพืJนดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานที=ประกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระ

เจา้หลยุสท์ี= 16 กบัพระนางมาร ี องัตวัแนตต ์ และยงัเป็นจดุกโิลเมตรที=ศนูยข์อง

ประเทศฝรั=งเศสอกีดว้ย

คํBา รับประทานอาหารคํ=า ณ ภตัตาคารอาหารพืJนเมอืง (หอยเอสคาโก)้

นําคณะเขา้สูท่ี=พัก  BEST WESTERN PLUS SUITECASE  หรอืเทยีบเทา่

วนัทีBเจ็ดของการเดนิทาง        ปารสี – หอไอเฟล – พพิธิภณัฑนํ์ Sาหอม – ชอ้ปปิS ง – สนามบนิ

หนา้ :  จาก :5 15



เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําเที=ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสั

คองคอรด์ (Place de la Concorde) ที=พระเจ า้หลยุส์ที= 16 และพระนางมารี

อองตวัแนต ถกูตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิตัฝิรั=งเศส จากน ัSนเขา้สู่

ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่ (Champs Elysees) ซึ=งทอดยาวจากจัตรัุส

คองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน, นําชมและถา่ยรปูคูก่บัประตชูยันโปเลยีน 

(Arc de Triomphe) สญัลั กษณแ์หง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอา

สเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริ=มสรา้งขึJนในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.

1836 ใหเ้วลาทา่นไดเ้ลอืกซืJอสนิคา้ชั Jนนําบนถนนชองป์เอลเิซ ่ ที=เต็มไปดว้ยรา้น

คา้สุดหรูหรา สนิคา้แฟชั=นมากมาย แลว้นําถ่ายรูปเป็นที=ระลกึกับหอไอเฟล 

(Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที=โดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารสีดว้ยความสงูถงึ 

1,051 ฟตุ    ซึ=งสรา้งขึJนในปี ค.ศ.1889 ที=บรเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโรนํ่าทา่นเขา้

ชม พพิธิภณัฑนํ์ Sาหอม Fragonard พพิธิภั ณฑท์ี=จัดแสดงประวตัคิวามเป็นมา

และจัดแสดงวิธีการผลิตนํJาหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลิตนํJาหอมยี=หอ้ 

Fragonard ยี=หอ้นํJาหอมอนัโดง่ดงั ที=มแีหลง่ผลติตน้กําเนดิมาจากเมอืง Grasse 

เมอืงที=ไดช้ื=อวา่เป็นเมอืงหลวงของโลกนํJาหอม โดยพพิธิภัณฑแ์หง่นีJกอ่ตั JงขึJนมา

ในปี 1983 ตัวอาคารเป็นที=อยูเ่ดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ที= 3 Louis-

Napoléon Bonaparte III ซึ=งแตล่ะหอ้งจัดแสดงเรื=องราวเกี=ยวกบับรรจภุัณฑ์

บรรจนํุJาหอมตั Jงแตส่มยัอดตีจนถงึปัจจบุนั และบอกเลา่เรื=องราวการผสมผสานกลิ=น

นํJาหอมใหม้เีอกลักษณ์อนัรัญจวนใจ และหากทา่นมองหาของฝากจากปารสีที=ไม่

เหมอืนใคร ทา่นสามารถเลอืกซืJอนํJาหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรง

ตามอธัยาศยั

เทีBยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย

จากนัJนเชญิเลอืกซืJอสนิคา้แฟชั=นอย่างเต็มอิ=มในราคาถูกที=รา้นคา้ปลอดภาษ ี

(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครื=องสําอางค ์นํJาหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า  จาก

นัJนพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที=เต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิJงจากทั=วทุกมุมโลกในหา้ง

สรรพสนิคา้ใหญส่ดุหรใูจกลางกรงุปารสีที=แกลเลอรีB ลาฟาแยตต ์ (Galleries 

Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซืJอสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้น

ดงัของสวสิ ที=มสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็ค

โกแลต, เครื=องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี=หอ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag 

Heuer เป็นตน้

17.00 น. นําคณะเดนิทางสู ่ สนามบนิชารล์ เดอ โกลด ์ เพื=อใหท้า่นมเีวลาในการทํา       

คนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซืJอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอด

ภาษีภายในสนามบนิ

21.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีBยวบนิทีB EK 076  

***วนัทีB 29 ต.ค. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.35 น. และถงึดไูบ 

เวลา 07.20 น.***

วนัทีBแปดของการเดนิทาง ดไูบ – กรงุเทพฯ

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื=อรอเปลี=ยนเครื=อง
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(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิZการยา้ยเมอืงทีBเขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัSนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีBใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบั

เปลีBยนตามความเหมาะสม) 

โปรแกรม : อติาล ี(เวนสิ) – สวติเซอรแ์ลนด ์– ฝร ัBงเศส  
(ขึSนยอดเขาจงูเฟรา) 

 8 วนั 5 คนื โดยการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที=ยวบนิที= EK 372 

***วนัทีB 29 ต.ค. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.35 น. และถงึ

กรงุเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 

***กรุป๊เดนิทางวนัทีB 4-11 ธ.ค. 60 ออกเดนิทางโดยเทีBยวบนิ EK 

370เวลา 11.45 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 20.50 น.***

19.15 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ  

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการที=จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที=ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที=ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที=กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Jงในกรณีที=ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีJาเงนิ) เดนิทาง หากทา่น

ถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ=ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลี=ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที=ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลี=ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณี ที=คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมืBอทา่นทาํการซืSอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ืBอนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีทีBลกูคา้ตอ้งออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีBของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัSง มฉิะน ัSนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัSงส ิSน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีBยนแปลงได ้ท ัSงนีSข ึSนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีBไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั
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พฤศจกิายน : 29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 
ธนัวาคม : 4 – 11 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ธนัวาคม : 26 ธ.ค. – 2 ม.ค. (เทศกาลปีใหม)่ 
  

                      อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิBมเตมิเร ืBองโรงแรมทีBพกั) 59,900.-

พกัหอ้งเดีBยว เพิBมทา่นละ 8,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิBม

เตมิเร ืBองโรงแรมทีBพกั)
59,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครืBองบนิ ลดทา่นละ 17,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้ ืBนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืBนวซีา่ในวนัยืBน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,200 บาท )

ช ัSนธรุกจิเพิBมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิBมตน้ทีBทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืBอทีBน ัBง confirm เทา่น ัSน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํBากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

                      อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 75,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิBมเตมิเร ืBองโรงแรมทีBพกั) 75,900.-

พกัหอ้งเดีBยว เพิBมทา่นละ 12,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 75,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิBม

เตมิเร ืBองโรงแรมทีBพกั)
75,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครืBองบนิ ลดทา่นละ 25,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้ ืBนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืBนวซีา่ในวนัยืBน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,200 บาท )

ช ัSนธรุกจิเพิBมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิBมตน้ทีBทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืBอทีBน ัBง confirm เทา่น ัSน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํBากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **
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กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2561 
มกราคม : 30 ม.ค. – 6 ก.พ. 
กมุภาพนัธ ์: 7 – 14, 28 ก.พ. – 7 ม.ีค. 
มนีาคม : 14 – 21, 28 ม.ีค. – 4 เม.ย. 

1. คา่ตัaวเครื=องบนิ ชั Jนประหยดั ( Economy Class) ที=ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะ

ตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื=อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที=ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที=ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที=ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที=ทอ่งเที=ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงืBอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีB) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื=อนไขกรมธรรม)์  

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืSอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรืBองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิBม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีSยประกนัเร ิBมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีSยประกนัเร ิBมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีBมอีายตุ ัSงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

                      อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิBมเตมิเร ืBองโรงแรมทีBพกั) 59,900.-

พกัหอ้งเดีBยว เพิBมทา่นละ 8,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิBม

เตมิเร ืBองโรงแรมทีBพกั)
59,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครืBองบนิ ลดทา่นละ 17,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้ ืBนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืBนวซีา่ในวนัยืBน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,200 บาท )

ช ัSนธรุกจิเพิBมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิBมตน้ทีBทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืBอทีBน ัBง confirm เทา่น ัSน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํBากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีSรวม
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8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื=องดื=มที=สั=งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํJาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิJน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที=สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิ=ม 7% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํ Sามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีBสายการบนิมกีารปรบัขึSนราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิBน, พนกังานขบัรถ  (18 ยโูร) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร หรอื 800 บาท) 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึBงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีBน ัBงจะยนืยนัเมืBอไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัSน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี=เดนิทาง ที=มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื=อทําการจองควิยื=นวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื=อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีBตอ้งการออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที=  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Jง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที= ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̀มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยที=เกดิขึJน 

  5. การยื=นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Jนตอนการยื=นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Jงแบบหมูค่ณะและยื=น  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื=อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที= 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั=งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก      

   ในการเดนิทางทอ่งเที=ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั=วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน   

   ครอบครัวของทา่นเอง เนื=องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Jงหมด 

เง ืBอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีBเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีBเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีBเกดิขึSนจรงิเหต 

อตัรานีSไมร่วม

เงืBอนไขการจอง

ขอ้มลูเบืSองตน้ในการเตรยีมเอกสารยืBนวซีา่และการยืBนขอวซีา่
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1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารที=ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึJน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื=นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริ

ษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพื=อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ=งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที=คอ่นขา้งนาน

และอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที=ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื=องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที=ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัJน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่=ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ=มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ=ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื=นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนื=องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ=งในการยื=นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้

หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่=ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที=ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัJนๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที=นั=งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัaวเครื=องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก̀ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัaวเครื=องบนิ ซึ=งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัaวเครื=องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̀รยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามที=เกดิขึJนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึJนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Jงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̀เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Jงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิZในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัSงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจาํนวนทีBบรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึSนไป) เนื=องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิ ทและผูเ้ดนิทาง

อื=นที=เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที=เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ=งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื=อน

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั JงนีJทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที=ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตัaว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที=สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืBนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามา

แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที=เกดิขึJนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื=นวซีา่ / คา่มดัจําตัaวเครื=องบนิ หรอื

คา่ตัaวเครื=องบนิ (กรณีออกตัaวเครื=องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที=กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั[วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̀นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัSงหมด    

ขอ้มลูเพิBมเตมิเร ืBองต ั[วเครืBองบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง
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9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื=องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที= ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ̀นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัSงหมด 

1. เนืBองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพกั

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

(Triple Room) หอ้งพกัต่ างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั Sนกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึBงถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนืBองจากโรงแรม

น ัSนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิZในการเรยีกเก็บเงนิเพิBมเตมิในกรณีทีBอาจมกีารแยกหอ้ง

พกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื=องปรับอากาศเนื=องจากอยูใ่นแถบที=มอีณุหภมูตํิ=า  

3. กรณีที=มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึJนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ̀นการปรับเปลี=ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื=อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที=มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที=เป็นหอ้งเดี=ยวอาจเป็นหอ้งที=มขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบนํJา ซึ=งขึJนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัJนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื=นวซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิJว จํานวน 2 ใบ (พืJนหลงัขาวเทา่นัJน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิJว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื=องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ที=ออก

จากทางธนาคารเทา่นัJน(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ย

ขอ Statement เพื=อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที=ยื=นวซีา่) บญัชฝีากประจาํ ใชป้ระกอบ

การพจิารณาได ้

ขอ้มลูเพิBมเตมิเร ืBองโรงแรมทีBพกั

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืBนประมาณ 7-10 วนัทาํการ 

ยืBนวซีา่แสดงตนทีBศนูยย์ ืBนวซีา่ TLS Contact 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีBออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืBนวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้
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- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 

เดอืน(ของผูท้ี=ออกคา่ใชจ้า่ย)  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที=มชีื=อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีJแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที= 

โฉนดที=ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ=มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื=อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื=อสถานทตูที=ยื=น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที=ออกจากสถาบนัที=กําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื=อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื=อสถานทตูที=ยื=น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ=ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี=ยนชื=อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี=ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาส

ปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Jงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีBบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายตุํBากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื=อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

  

เอกสารยืBนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลีBยนและขออพัเดทเพิBมเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิBมเตมิ 
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แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืBนวซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนืBองจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชื=อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื=อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานที=เกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที=เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื=นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที=ผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุ=ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ื=อ และที=อยู ่ผูป้กครอง 

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

……………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 

11. ที=อยูข่องผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที=ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืJอผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชื=อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที=อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื=อ ที=อยูข่อง

สถาบนัศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนที=เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที=ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Jงแตว่นัที=.......................................ถงึวนัที=............................................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิJวมอืเพื=อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีJ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที= หากทราบ)................................................ 
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16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ื=นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื=อ ......................................................  

สิ=งที=ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ=งที=ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที=พักที=มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที=พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Jงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื=นๆ (โปรดระบ)ุ     อื=นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีBยวขอ้งใดๆท ัSงส ิSน 

ท ัSงนีSบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัSน 

หนา้ :  จาก :15 15


