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อติาล(ีเวนสิ) สวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส   
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเร ิม่ตน้ 59,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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 นําทา่นเดนิทางกบัสายการบนิเอมเิรตส ์(Emirate Airline) อนัสดุหร ู 

 นําทา่นเทีย่วเกาะเวนสิ (Venice) อนัสดุแสนโรแมนตกิ  

 ชมมหานครแห่งแฟช ัน่มลิาน (Milan) เมอืงหลวงแห่งแฟช ัน่โลก เต็มอิม่กับดนิแดนที่มีธรรมชาตอิัน

งดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกทีส่วติเซอรแ์ลนด ์ 

 แวะเทีย่วลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงยอดนยิม  

 ขึน้รถไฟพชิติยอดเขา จงุเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป  

 เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อันยิง่ใหญ่ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับหอ

ไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารสี ชอ้ปป้ิงรา้นคา้ปลอดภาษีและในหา้งใหญ่

ใจกลางกรุงปารสี 

 
 

 

         กําหนดการเดนิทาง        
 
วนัที ่  14-21 พ.ค. 62 59,900.- 

วนัที ่  28 พ.ค.-4 ม.ิย. 62 63,900.- 

  

 
     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่ 

โรงแรมทีพ่กั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – เกาะเวนสิ – เวนสิ เมสเตร ้ ✈ ✈ O RUSSOTT  

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

4 กรนิเดอรว์าล – ยอดเขาจุงเฟรา – ลเูซริน์ O O X 
IBIS STLYE 

LUZERN CITY 

5 ลเูซริน์ – ดจิอง – ปารสี O O O 
BEST WESTERN 

PLUS SUITECASE   

6 ปารสี – พระราชวังแวรซ์ายน ์– ลอ่งเรอืบาโตมซุ O O O 
BEST WESTERN 

PLUS SUITECASE   

7 หอไอเฟล – ช ้อปป้ิง – สนามบนิ – ดไูบ O O ✈  

8 ดไูบ – กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

 

 

 

 

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ  
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22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที ่2: กรงุเทพ – ดไูบ – เวนสิ – เกาะเวนสิ                    

02.00 น. ออกเดนิทางสูเ่วนสิ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 371 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่1 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ EK 371 เวลา 

02.20 น. และถงึดไูบ เวลา 05.35 น.*** 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่26 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ EK 385 เวลา 

01.15 น. และถงึดไูบ เวลา 04.45 น.*** 

06.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางสูเ่วนสิ ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิ EK 135  

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่1 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ EK 135 เวลา 

09.05 น. และถงึเวนสิ เวลา 13.25 น.*** 

13.20 น.
  

ถงึสนามบนิมารโ์ค โปโล เมอืงเวนสิ ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง และ

จะเปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) นําท่านเดินทาง สู่ท่าเร ือตรอนเคตโต ้

(Tronchetto) นําท่านล่องเรอืผ่านชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ สู่เกาะเวนสิ หรอื เวเนเซีย 

(Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน   มี

สมญานามว่าเป็น "ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชือ่มถงึกัน

กว่า 400 แห่ง ข ึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของเกาะเวนสิ จากนัน้นําท่านเดนิชมความงาม

ของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมื่อนักโทษ

ที่เดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสู่คุกจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สุดทา้ย

ระหว่างเดนิผ่านชอ่งหนา้ตา่งทีส่ะพานนี้  ซ ึง่เชือ่มต่อกับวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่

พํานักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผ่านสะพานนี้มาเเลว้คอื คาสโนว่า

น่ันเอง นําทา่นถา่ยรูปบรเิวณจตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า 

“เป็นหอ้งน่ังเลน่ทีส่วยทีส่ดุในยุโรป” จัตรุัสถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค 

(St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ จากนั้นอสิระใหท้่านไดม้ี

เวลาเดนิเทีย่วชมเกาะอันสดุแสนโรแมนตกิตามอัธยาศยั เชน่ เดนิเล่นชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนสิ, เขา้

ชมโบสถซ์านมารโ์คทีส่วยงาม, ชอ๊ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ เครื่องแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนิส 

เลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้นํา หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 

หรอื น่ังเรอืกอนโดลา่ ลอ่งชมคลองเวนสิ 

คํา่      รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (สปาเกต๊ตีห้มกึดํา) 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม RUSSOTT หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3: เวนสิ – มลิาน – อนิเทอรล์าเคน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ตวัเมอืงมลิาน (Milan)  เมืองที่เรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก 

จากนัน้นําท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ มหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ทีส่รา้งดว้ย

ศลิปะแบบนีโอโกธคิ ทีผ่สมผสานกนั เป็น สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ ชมความ

งดงามอันน่าอัศจรรย ์  

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
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บา่ย นําทา่นชม แกลเลอร ีวคิเตอรเ์อ็มมานเูอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนั่บว่าเป็นชอ้ปป้ิง

มอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรีย ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอล ที ่2 

ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิัวเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดงัในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอืลิ

โอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยู่ในบรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า  สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางขา้ม

พรหมแดนอติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) 

เมอืงระหว่างทะเลสาบ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์

(Lake Brienz) อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ฟองดรูช์สี)  

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่4: อนิเทอรล์าเคน – กรนิเดอรว์าลด ์– ยอดเขาจงุเฟรา – ลูเซริน์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงามและยังเป็นทีต่ัง้สถานี

รถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจงุเฟรา(Jungfrau) เเละ เมือ่ปี ค.ศ.2001  องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขา

จุงเฟรา เป็นพื้นทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาต ิข ึน้

พชิติยอดเขาจูงเฟราทีม่คีวามสงูกว่าระดบัน้ําทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้

สู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่ านชมธาร น้ํ าแข็ งที่มีขนาดใหญ่จนถึง  สถานีรถไฟจุง เฟราย๊อช 

(Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถํา้นํา้แข็ง (Ice 

Palace) ทีแ่กะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน้ําแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขาอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย พาทา่นชมววิทีล่านสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในยุโรป ทีร่ะดับความสงูถงึ 3,571 

เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สมัผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier 

ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านได ้

สนุกสนานกบัการถา่ยรูป เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขา และทีไ่ม่ควรพลาด

กบัการสง่โปสการด์โดยทีทํ่าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยุโรป นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซํ้า

เสน้ทางเดมิ ใหท้า่นไดช้มววิทวิทศันท์ีส่วยงามและแตกตา่งกนัจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุน

เนนิ(Lauterbrunnen)   จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมืองท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับ

หนึ่งของสวติเซอร์แลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสงิโตหนิ

แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละ

ชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล 

(Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมนํ่า้รอยส ์(Reuss River) อัน

งดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมืองลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่ีหลังคาทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในยุโรป สรา้ง

ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ   ตลอดแนวสะพาน  

จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬกิายี่หอ้ดัง 

อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

คํา่      อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  
 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5: 
ลูเซริน์ – ดจิอง – ปารสี  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดตีเมืองหลวงแห่งแควน้เบอรก์ันด ีผ่านทุ่ง

ราบอันกวา้งใหญ่แหล่งผลติมัสตารด์ชือ่ดัง อีกทัง้ยังมีชือ่เสยีงในการผลติไวน์ชัน้เลศิอีกดว้ย ผ่านชม

อาคารบา้นเรอืนสมัยเรเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึง่มีจุดเด่นคอื การมุงหลังคา

ดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย เดนิทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองทีม่ีมนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ที่

นักทอ่งเทีย่วอยากมาเยือนมากทีส่ดุ กรุงปารีสเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ํ้า

สมัยแห่งหนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละ

ศลิปะ ทําใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่าํคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 

คํา่        รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITECASE  หรอืเทยีบเทา่  
  

วนัที ่6: ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ลอ่งเรอืบาโตมชุ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) 

อันยิง่ใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้งข ึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 

ภายในตกแตง่อย่างวจิติรอลงัการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลกัและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใช ้

เงนิอย่างมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,ทอ้งพระโรงที่

ตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่ีความยาวถงึ 

73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย

สาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แห่งฝรั่งเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้าํหรับจัดงานเลีย้งและเตน้รําของพระ

นางมารี อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, 

ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากน ัน้นําทา่นลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น้ําแซนด ์ทีไ่หลผ่านใจ

กลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น้ํา 

เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเรอืจะล่องผ่านมหาวหิารนอเตรอดามแห่งปารสี 

(Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีง่ามเลศิ โดด

เดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพื้นดนิถงึ 96 เมตร 

เป็นสถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหว่างพระเจา้หลยุสท์ี ่16 กบัพระนางมาร ีอังตวัแนตต ์และยังเป็น

จุดกโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศฝรั่งเศสอกีดว้ย 

คํา่        รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้  

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITECASE  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่7: 
ปารสี – หอไอเฟล – พพิธิภณัฑน์ํา้หอม – ชอ้ปป้ิง – สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเทีย่วชมความงดงามของมหานครปารีส ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสัคองคอรด์ (Place de la 

Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิใน

สมัยปฏวิัตฝิรั่งเศส จากน ัน้เขา้สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซ ึง่ทอด

ยาวจากจัตรุัสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน, นําชมและถา่ยรปูคูก่บัประตชูยันโปเลยีน (Arc de 
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Triomphe) สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ชัน้นําบนถนน

ชองป์เอลเิซ่ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้สดุหรูหรา สนิคา้แฟชัน่มากมาย แลว้นําถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับหอไอ

เฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟุต    ซึง่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรุัสทรอคคาเดโร่ นําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑนํ์า้หอม Fragonard 

พพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดงวธิีการผลติน้ําหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลติ

น้ําหอมยีห่อ้ Fragonard ยีห่อ้น้ําหอมอันโดง่ดงั ทีม่แีหลง่ผลติตน้กําเนดิมาจากเมือง Grasse เมืองที่

ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงของโลกน้ําหอม โดยพพิธิภณัฑแ์ห่งนี้กอ่ตัง้ข ึน้มาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นทีอ่ยู่

เดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ที ่3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึง่แต่ละหอ้งจัดแสดงเรื่องราว

เกีย่วกบับรรจุภณัฑบ์รรจุน้ําหอมตัง้แตส่มัยอดตีจนถงึปัจจุบัน และบอกเล่าเรื่องราวการผสมผสานกลิน่

น้ําหอมใหม้ีเอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่าน

สามารถเลอืกซือ้น้ําหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศยั 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

บา่ย จากนัน้เชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่อย่างเต็มอิม่ในราคาถูกทีร่า้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) 

อาท ิเชน่ เครือ่งสาํอางค ์น้ําหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า  จากนัน้พาทา่นสมัผัสกบับรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ย

นักชอ้ปป้ิงจากทัว่ทกุมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่สดุหรูใจกลางกรุงปารีสทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของ

สวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มีดพับ, 

นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

17.00 น. นําคณะเดนิทางสู่ สนามบนิชารล์ เดอ โกลด  ์เพื่อใหท้่านมีเวลาในการทํา คนืภาษ ี(Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 076 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่1 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ EK 076 เวลา 

21.55 น. และถงึดไูบ เวลา 06.35 น.***  

วนัที ่8: ดไูบ – กรงุเทพฯ  

07.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่1 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ EK 372 เวลา 

09.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.55 น.*** 

18.40 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้ม ี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
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หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 

 

โปรแกรม : อติาล ี(เวนสิ) – สวติเซอรแ์ลนด ์– ฝร ัง่เศส 8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 
 

 

กําหนดวนัเดนิทาง:           14-21 พ.ค.62     

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 11,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 59,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   40,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )  

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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กําหนดวนัเดนิทาง:           28 พ.ค.-4 ม.ิย. 62     

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวนั 

และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 63,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 63,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 11,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 63,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
63,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   44,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )  

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการ

บนิกําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าที่

สญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัย ืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่ 

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระค่าทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมตํิ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7วนัทําการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและ

ทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยู่ตา่งประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้

ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน,  

วันลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 
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(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ี

โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยู่

ในเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว 

และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ 

A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
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*** กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

                                                                    

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

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

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

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

 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ).......................................... 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

 สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


