
 

 
 
 

 

    
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ประเทศอติำลกีบัสำยกำรบนิเอมิเรตส์อนัสุดหรู 
 น ำท่ำนเทีย่วเกำะเวนิส  อนัสุดแสนโรแมนตกิ ชมมหำนครแห่งแฟช่ันมิลำน  

เตม็อิม่กบัดนิแดนที่มีธรรมชำตอินังดงำมที่สุดแห่งหน่ึงของโลกที่สวติเซอร์แลนด์  
แวะเที่ยวลูเซิร์น พำขึน้รถไฟพชิิตยอดเขำจุงเฟรำ มรดกโลกทำงธรรมชำตแิห่งแรกของยุโรป 
เข้ำชมควำมงดงำมของพระรำชวงัแวร์ซำยส์ อนัยิง่ใหญ่ ถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลกึกบัหอไอเฟล 

 ช้อปป้ิงร้ำนค้ำปลอดภำษแีละในห้ำงใหญ่ใจกลำงกรุงปำรีส 
 



 

 
23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 9 เคำน์เตอร์ T สำยกำรบินเอ

มิเรตส์ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก ***คณะเดินทำงวันที่ 22 – 29 พ.ย. 60 พร้อม
กนัเวลำ 22.00 น. ออกเดินทำงเทีย่วบินที ่EK385 เวลำ 01.05 น. และถึงดูไบ เวลำ 05.00 น.*** 

 

 02.05น.  ออกเดินทำงสู่เวนิส โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 ***ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 60 เป็นต้นไป ออก
   เดินทำงเวลำ 02.00 น. และถึงดูไบ เวลำ 06.00 น.*** 

05.35 น. เดินทำงถึง สนำมบินดูไบ แวะรอเปลีย่นเคร่ือง 
09.15 น. ออกเดินทำงสู่เวนิส ประเทศอิตำลี โดยเที่ยวบิน EK 135  ***ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 60 เป็นต้นไป ออกเดินทำง
  เวลำ 09.40 น. และถึงดูเวนิส เวลำ 13.20 น.*** 
13.35 น. ถึงสนำมบินมำร์โค โปโล เมืองเวนิส ประเทศอติำลี (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 6 ชม.) น ำท่ำนเดินทำง 

สู่ ท่ำเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) เพลิดเพลินกบักำรล่องเรือผ่ำนชมบ้ำนเรือนของชำวเวนิส สู่ 
เกำะเวนิส หรือ เวเนเซีย (VENEZIA) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ 
ใช้คลองแทนถนน  มีสมญำนำมว่ำเป็น "รำชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ และมี
สะพำนเช่ือมถึงกนักวำ่ 400 แห่ง ข้ึนฝ่ังท่ีบริเวณซำนมำร์โค ศูนยก์ลำงของเกำะเวนิส จำกนั้นน ำท่ำนเดินชม
ควำมงำมของเกำะเวนิส ชม สะพำนถอนหำยใจ ( BRIDGE OF SIGHS) ท่ีมีเร่ืองรำวน่ำสนใจในอดีต เม่ือ
นกัโทษท่ีเดินออกจำกห้องพิพำกษำไปสู่คุกจะไดมี้โอกำสเห็นแสงสวำ่งและโลกภำยนอกเป็นคร้ังสุดทำ้ย
ระหว่ำงเดินผ่ำนช่องหน้ำต่ำงท่ีสะพำนน้ี  ซ่ึงเช่ือมต่อกบัวงัดอดจ์ (DOGE’S PALACE) อนัเป็นสถำนท่ี
พ ำนกัของเจำ้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผำ่นสะพำนน้ีมำเเลว้คือ คำสโนวำ่นัน่เอง 
น ำท่ำนถ่ำยรูปบริเวณ จัตุรัสซำนมำร์โค (ST.MARK’S SQUARE) ท่ีนโปเลียนเคยกล่ำวไวว้่ำ “เป็น
ห้องนั่งเล่นท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอำเขตอันงดงำม รวมทั้ ง โบสถ์ซำนมำร์โค 
(ST.MARK’S BACILICA) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตำมแบบศิลปะไบแซนไทน์ จำกนั้นอิสระใหท้่ำนไดมี้เวลำ
เดินเท่ียวชมเกำะอนัสุดแสนโรแมนติกตำมอธัยำศยั เช่น เดินเล่นชมมนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนิส, เขำ้ชมโบสถ์
ซำนมำร์โคท่ีสวยงำม, ช๊อปป้ิงสินคำ้ของท่ีระลึก อำทิเช่น เคร่ืองแกว้มูรำโน่,หนำ้กำกเวนิส เลือกซ้ือสินคำ้
แฟชัน่ชั้นน ำ หรือนัง่จิบกำแฟในร้ำน CAFÉ FLORIAN ท่ีเปิดให้บริกำรมำตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 หรือ นัง่เรือ
กอนโดล่ำ ล่องชมคลองเวนิส 
 

 
 
 
 
 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ   

วนัทีส่อง    ดูไบ -  ท่ำเรือตรอนเคตโต้ - เวนิส - เกำะเวนิส -สะพำนถอนหำยใจ -จตุัรัสซำนมำร์โค - โบสถ์
ซำนมำร์โค     



 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง (สปำเกต็ตีห้มึกด ำ)  
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ  VENICE MESTRE HOTEL หรือนระดับเทยีบเท่ำ 

 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ตวัเมือง มิลำน (MILAN)  เมืองท่ีเรียกไดว้ำ่ เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก จำกนั้นน ำ
ท่ำน ถ่ำยรูปด้ำนนอก มหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน (DUOMO DI MILANO) ท่ีสร้ำงด้วยศิลปะแบบนีโอ
โกธิค ท่ีผสมผสำนกนั เป็น สถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยำกำร ชมควำมงดงำมอนัน่ำ
อศัจรรย ์  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
หลงัทำนอำหำรน ำท่ำนชม แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมำนูเอล (GALLERIA VITTORIO EMANUELE II) ท่ี
นบัวำ่เป็นชอ้ปป้ิงมอลล์ท่ีสวยงำม หรูหรำและเก่ำแก่ท่ีสุดในเมืองมิลำน อนุสำวรีย ์ของกษตัริยว์คิเตอร์ เอ็ม
มำนูเอล ท่ี 2 ผูริ้เร่ิมกำรรวมชำติหวัเมืองต่ำงๆในอิตำลี และอนุสำวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองส์อีก 1 
ท่ำน คือลิโอนำร์โด ดำร์วินซ่ี ท่ีอยูใ่นบริเวณ ดำ้นหนำ้ของโรงละครสกำล่ำ  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำง
ข้ำมพรหมแดนอิตำลี  –  สวิต เซอร์แลนด์  จำกนั้ นน ำท่ ำนเ ดินทำงต่อ สู่  เ มือง  อินเทอร์ลำ เคน 
(INTERLAKEN)  เมืองระหว่ำงทะเลสำบ เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่ำง ทะเลสำบทูน (LAKE THUN) และ
ทะเลสำบเบรียนซ์ (LAKE BRIENZ) อิสระให้ท่ำนไดส้ัมผสับรรยำกำศและธรรมชำติแบบสวิตเซอร์แลนด์
ในเมืองเล็กๆ  

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง (ฟองดูร์ชีส) 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ CITY OBERLAND หรือระดับเทยีบเท่ำ 

 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

ออกเดินทำงสู่ เมืองกรินเดอวำลด์ (GRINDELWALD) เมืองตำกอำกำศท่ีสวยงำมและยงัเป็นท่ีตั้งสถำนี
รถไฟข้ึนสู่ ยอดเขำจุงเฟรำ(JUNGFRAU) เเละ เม่ือปี ค.ศ.2001  องคก์ำรยูเนสโกประกำศให้ยอดเขำจุงเฟ
รำ เป็นพื้นท่ีมรดกโลกทำงธรรมชำติแห่งแรกของยุโรป น ำคณะนัง่รถไฟท่องเท่ียวธรรมชำติ ข้ึนพิชิตยอด
เขำจูงเฟรำท่ีมีควำมสูงกวำ่ระดบัน ้ ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวำ่งเส้นทำงข้ึนสู่ยอดเขำท่ำน
จะไดผ้ำ่นชมธำรน ้ ำแข็งท่ีมีขนำดใหญ่จนถึง สถำนีรถไฟจุงเฟรำย๊อช (JUNGFRAUJOCH) สถำนีรถไฟท่ี
อยู่สูงท่ีสุดในยุโรป (TOP OF EUROPE) เขำ้ชม ถ ้ำน ้ำแข็ง (ICE PALACE) ท่ีแกะสลกัให้สวยงำม อยู่ใต้
ธำรน ้ำแขง็ลึกถึง 30 เมตร 

วนัทีส่ำม  มลิำน - ถ่ำยรูปด้ำนนอกมหำวหิำรมลิำน - แกลเลอรี วคิเตอร์เอม็มำนูเอล - อนิเทอร์ลำเคน 

วนัทีส่ี่   กรินเดอร์วำลด์ -ยอดเขำจุงเฟรำ -ถ ำ้น ำ้แขง็ – ลำนสฟิงซ์- ลูเซิร์น- ชมสิงโตหินแกะสลกั 
สะพำนไม้ชำเปล 



 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมืองบนยอดเขำ 
หลงัทำนอำหำรพำท่ำนชมวิวท่ี ลำนสฟิงซ์ (SPHINX TERRACE) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ท่ีระดบั
ควำมสูงถึง 3,571 เมตร สำมำรถมองเห็นได้กวำ้งไกลท่ีถึงชำยแดนสวิส สัมผสักบัภำพของธำรน ้ ำแข็ง 
ALETSCH GLACIER ท่ียำวท่ีสุดในเทือกเขำแอลป์ ยำวถึง 22 ก.ม.และหนำถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลำย 
อิสระใหท้่ำนไดส้นุกสนำนกบักำรถ่ำยรูป เล่นหิมะบนยอดเขำและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขำ และท่ี
ไม่ควรพลำดกบักำรส่งโปสกำร์ดโดยท่ีท ำกำรไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป น ำท่ำนเดินทำงลงจำกยอดเขำ
โดยไม่ซ ้ ำเส้นทำงเดิม ใหท้่ำนไดช้มววิทิวทศัน์ท่ีสวยงำมและแตกต่ำงกนัจนถึง สถำนีรถไฟเมืองลำวทเ์ทอบ
รุนเนิน(LAUTERBRUNNEN)   จำกนั้นเดินทำงสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยม
อนัดบัหน่ึงของสวติเซอร์แลนด ์ท่ีถูกห้อมลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและขนุเขำ หลงัจำกนั้นพำท่ำน ชมสิงโตหิน
แกะสลัก (DYING LION OF LUCERNE) ท่ีแกะสลกับนผำหินธรรมชำติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร ำลึกถึงกำร
สละชีพอยำ่งกลำ้หำญของทหำรสวิสท่ีเกิดจำกกำรปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชม สะพำนไม้ชำเปล 
(CHAPEL BRIDGE)  ซ่ึงมีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดข้ำมผ่ำนแม่น ้ ำรอยส์ อนังดงำมซ่ึงเป็นเหมือน
สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพำนไมท่ี้มีหลงัคำท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในยโุรป สร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้
หลงัคำคลุมสะพำนมีภำพวำดประวติัศำสตร์ของชำวสวสิ   ตลอดแนวสะพำน  จำกนั้นใหท้่ำนไดอิ้สระเลือก
ซ้ือสินคำ้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นำฬิกำยี่ห้อดงั อำทิเช่น ROLEX, OMEGA, TAG 
HEUER เป็นตน้ 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ  IBIS STLYE หรือระดับเทยีบเท่ำ 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

เดินทำงสู่ เมืองดิจอง (DIJON) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดี ผำ่นทุ่งรำบอนักวำ้ง
ใหญ่แหล่งผลิตมสัตำร์ดช่ือดงั อีกทั้งยงัมีช่ือเสียงในกำรผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกดว้ย ผ่ำนชมอำคำรบำ้นเรือน
สมยัเรเนสซองส์ โบสถ์และวิหำรเก่ำแก่ในสมยัยุคกลำง ซ่ึงมีจุดเด่นคือ กำรมุงหลงัคำดว้ยกระเบ้ืองสีแดง
สดจดัเรียงเป็นลวดลำยงดงำม 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
หลงัทำนอำหำรเดินไปยงั มหำนครปำรีส (PARIS) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่ห์อนั
เหลือลน้ ท่ีนกัท่องเท่ียวอยำกมำเยอืนมำกท่ีสุด กรุงปำรีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกิจและวฒันธรรม
ท่ีล ้ำสมยัแห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของกำรเมือง กำรศึกษำ บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยำศำสตร์และ
ศิลปะ ท ำใหก้รุงปำรีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส ำคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

วนัทีห้่ำ  ลูเซิร์น - ดิจอง - ปำรีส 



 

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 

น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ BEST WESTERN PLUS SUITECASE  หรือระดับเทยีบเท่ำ 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

ออกเดินทำงสู่ เมืองแวร์ซำยส์ น ำเขำ้ชมควำมงดงำมของ พระรำชวังแวร์ซำยส์ (VERSAILLE PALACE) 
อนัยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยำยในพระรำชวัง) ท่ีสร้ำงข้ึนตำมพระรำชประสงคข์องพระเจำ้หลุยส์ท่ี 14 
ภำยในตกแต่งอยำ่งวจิิตรอลงักำร ทั้งจิตรกรรมฝำผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็นกำรใชเ้งิน
อย่ำงมหำศำล พำท่ำนชมห้องต่ำงๆของพระรำชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจ ำพระรำชวงั,ท้องพระโรงท่ี
ตกแต่งอยำ่งวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (HALL OF MIRROR) ท่ีมีควำมยำวถึง 
73 เมตร ซ่ึงเป็นห้องท่ีพระยำโกษำธิบดี (ปำน) รำชทูตไทยสมยัพระนำรำยณ์มหำรำชเคยเขำ้ถวำยสำส์นต่อ
พระเจำ้หลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทั้งยงัเป็นห้องท่ีใช้ส ำหรับจดังำนเล้ียงและเตน้ร ำของพระนำงมำรี องั
ตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16, ชมห้องบรรทมพระรำชินีท่ีตกแต่งอย่ำงงดงำม, ภำพเขียน
ปรำบดำภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ียิง่ใหญ่  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
หลงัทำนอำหำร น ำท่ำน ล่องเรือบำโตมุช (BATEAUX MOUCHES CRUISE) ไปตำมแม่น ้ำแซนด ์ท่ีไหล
ผำ่นใจกลำงกรุงปำรีส ชมควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรมอนัคลำสสิคของอำคำรต่ำงๆตลอดสองฝำกฝ่ัง
แม่น ้ ำ เป็นอีกหน่ึงประสบกำรณ์ท่ีน่ำประทบัใจ โดยเรือจะล่องผ่ำนมหำวิหำรนอเตรอดำมแห่งปำรีส 
(NOTRE-DAME DE PARIS) อำยุกวำ่ 800 ปี เป็นมหำวิหำรสถำปัตยกรรมสไตล์โกธิคท่ีงำมเลิศ โดดเด่น
ด้วยหอคอยคู่หน้ำทรงเหล่ียมและยอดปลำยแหลมบนหลงัคำวิหำรสูงจำกระดบัพื้นดินถึง 96 เมตร เป็น
สถำนท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่ำงพระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 กบัพระนำงมำรี องัตวัแนตต์ และยงัเป็นจุด
กิโลเมตรท่ีศูนยข์องประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ย  

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง (หอยเอสคำโก้) 

น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ BEST WESTERN PLUS SUITECASE  หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห่ก เมืองแวร์ซำยส์ - พระรำชวงัแวร์ซำยส์ - ล่องเรือบำโตมุช 



 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเท่ียวชมควำมงดงำมของ มหำนครปำรีส ผำ่น ลำนประวตัิศำสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (PLACE DE LA 
CONCORDE) ท่ีพระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 และพระนำงมำรีอองตวัแนต ถูกตดัสินประหำรชีวิตโดยกิโยตินใน
สมยัปฏิวติัฝร่ังเศส จำกนั้นเขำ้สู่ ถนนสำยโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ซ่ึงทอดยำวจำก
จัตุ รัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน ,น ำชมและ ถ่ำยรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (ARC DE 
TRIOMPHE) สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก เอำส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเร่ิมสร้ำง
ข้ึนในปี ค.ศ.1806 แต่มำแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลำท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ชั้นน ำบนถนนชองป์เอลิเซ่ ท่ี
เต็มไปดว้ยร้ำนคำ้สุดหรูหรำ สินคำ้แฟชัน่มำกมำย แลว้น ำท่ำน ถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (TOUR 
EIFFEL) สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่ำนคู่นครปำรีสดว้ยควำมสูงถึง 1,051 ฟุต    ซ่ึงสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.
1889 ท่ีบริเวณจตุัรัสทรอคคำเดโร่ น ำท่ำนเขำ้ชม พพิธิภัณฑ์น ำ้หอม FRAGONARD พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดง
ประวัติควำมเป็นมำและจัดแสดงวิธีกำรผลิตน ้ ำหอมในปัจจุบัน ของโรงงำนผลิตน ้ ำหอมยี่ห้อ 
FRAGONARD ยี่ห้อน ้ ำหอมอนัโด่งดงั ท่ีมีแหล่งผลิตตน้ก ำเนิดมำจำกเมือง GRASSE เมืองท่ีไดช่ื้อว่ำเป็น
เมืองหลวงของโลกน ้ ำหอม โดยพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีก่อตั้งข้ึนมำในปี 1983 ตวัอำคำรเป็นท่ีอยู่เดิมของ นโป
เลียน โบนำปำร์ตท่ี 3 LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE III ซ่ึงแต่ละหอ้งจดัแสดงเร่ืองรำวเก่ียวกบับรรจุ
ภณัฑ์บรรจุน ้ ำหอมตั้งแต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั และบอกเล่ำเร่ืองรำวกำรผสมผสำนกล่ินน ้ ำหอมให้มี
เอกลกัษณ์อนัรัญจวนใจ และหำกท่ำนมองหำของฝำกจำกปำรีสท่ีไม่เหมือนใคร ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือ
น ้ำหอมจำกโรงงำนของ FRAGONARD ไดโ้ดยตรงตำมอธัยำศยั 

 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 

หลังทำนอำหำรเชิญเลือกซ้ือสินค้ำแฟชั่นอย่ำงเต็มอ่ิมในรำคำถูกท่ี ร้ำนค้ำปลอดภำษี (DUTY FREE 
SHOP) อำทิ เช่น  เคร่ืองส ำอำง  น ้ ำหอม นำฬิกำหรือกระเป๋ำ  จำกนั้นพำท่ำนสัมผสักบับรรยำกำศท่ีเต็มไป
ดว้ยนกัชอ้ปป้ิงจำกทัว่ทุกมุมโลกในห้ำงสรรพสินคำ้ใหญ่สุดหรูใจกลำงกรุงปำรีสท่ี แกลเลอร่ี ลำฟำแยตต์ 
(GALLERIES LAFAYETTE) หรือท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้ของสวิสจำกร้ำน BUCHERER ร้ำนดงั
ของสวิส ท่ีมีสำขำเปิดอยูใ่จกลำงกรุงปำรีส โดยมีสินคำ้มำกมำย อำทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, 
นำฬิกำยีห่อ้ดงั อำทิเช่น ROLEX, OMEGA, TAG HEUER เป็นตน้ 

17.00 น. น ำคณะเดินทำงสู่ สนำมบินชำร์ล เดอ โกลด์ เพ่ือให้ท่ำนมีเวลำในกำรท ำคืนภำษี (TAX REFUND) และ มี
เวลำในกำรเลือกซ้ือสินค้ำในร้ำนค้ำปลอดภำษีภำยในสนำมบิน 

21.50 น. ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 076 ***วันที่ 29 ต.ค. 60 เป็นต้นไป ออกเดินทำงเวลำ            
  21.35 น. และถึงดูไบ เวลำ 07.20 น.** 

วนัทีเ่จ็ด  ปำรีส - หอไอเฟล -พพิธิภัณฑ์น ำ้หอม - ช้อปป้ิง - สนำมบิน 



 

 
 
06.30 น.             เดินทำงถึงสนำมบินดูไบ เพ่ือรอเปลีย่นเคร่ือง 
09.40 น.            ออกเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เทีย่วบินที ่EK 372 ***วนัที ่29 ต.ค. 60 เป็นต้น
 ไป ออกเดินทำงเวลำ 09.35 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลำ   18.40 น.*** ***กรุ๊ปเดินทำงวนัที ่4-11 ธ.ค. 60 ออก
 เดินทำงโดยเทีย่วบิน EK 370เวลำ 11.45 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลำ 20.50 น.*** 
19.15 น. ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหำนคร ด้วยควำมสวสัดิภำพ    
 ** หมำยเหตุ : โปรแกรมอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

 
(ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทติย์, ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองที่เข้ำพัก เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีกำรจัดงำน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพกัเมืองทีใ่กล้เคียงแทน และ โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

 

กรุณำอ่ำนหมำยเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมำยเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวสิัยท่ีทำง 
บริษทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยดุงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ี
กองตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้
เขำ้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำร
เดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษทัฯ  จะแจง้
ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง  
5. เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุก
ข้อแล้ว 

ในกรณีทีลู่กค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ 
กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทำงบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภำวะอำกำศ 
และเหตุสุดวสัิยต่ำง ๆ ทีไ่ม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ 

ควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 

 
 
 
 

 

 

วนัทีแ่ปด ดูไบ - กรุงเทพฯ 



 

ก ำหนดวนัเดินทำง:  ธันวำคม : 26 ธ.ค.60 – 2 ม.ค.61 (เทศกำลปีใหม่) 
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำ 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (ห้องละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 75,900.- 
ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่ำน 1 ห้อง (กรุณำอ่ำนข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 75,900.- 
พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่ำนละ 12,500.- 
เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 75,900.- 
เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (กรุณำอ่ำนข้อมูลเพิม่เติมเร่ือง
โรงแรมทีพ่กั) 

75,900.- 

ในกรณไีม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลดท่ำนละ 25,000.- 
ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเชงเก้น(ผู้ย่ืนวซ่ีำต้องช ำระเงินตรงกบัศูนย์ย่ืนวซ่ีำในวนัย่ืน เป็นจ ำนวนเงินโดยประมำณ 3,200 บำท ) 

ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจำกรำคำทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่ำนละ 
(รำคำสำมำรถยืนยนัได้กต่็อเม่ือทีน่ั่ง confirm เท่ำน้ัน) 

80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  30 ม.ค.61 – 6 ก.พ.61 // 7 – 14ก.พ.61  
//  28 ก.พ. – 7 มี.ค.61 // 14 – 21 มี.ค.61, 28 มี.ค. – 4 เม.ย.61 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำ 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (ห้องละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 59,900.- 
ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่ำน 1 ห้อง (กรุณำอ่ำนข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 
พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่ำนละ 8,500.- 
เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 59,900.- 
เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (กรุณำอ่ำนข้อมูลเพิม่เติมเร่ือง
โรงแรมทีพ่กั) 

59,900.- 

ในกรณไีม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลดท่ำนละ  17,000.- 
ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเชงเก้น(ผู้ย่ืนวซ่ีำต้องช ำระเงินตรงกบัศูนย์ย่ืนวซ่ีำในวนัย่ืน เป็นจ ำนวนเงินโดยประมำณ 3,200 บำท ) 

ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจำกรำคำทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่ำนละ 
(รำคำสำมำรถยืนยนัได้กต่็อเม่ือทีน่ั่ง confirm เท่ำน้ัน) 

80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 
 
 

 

 



 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
✓ ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบิน) 
✓ ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
✓ ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร  
✓ ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ  (3 ดำว – 4 ดำว) 
✓ ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 
✓ ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
✓ ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้องกำรเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่) 
✓ ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
✓ ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์  

** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซ้ือประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล เพิ่มเติมกับทำง
บริษัทได้ **  
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกนัทีม่ีอำยุตั้งแต่แรกเกดิ ถึง 85 ปี **  
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอุบัติเหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

✓ ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดินทำง 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั อำทิเช่น  ค่ำเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง,            ค่ำ

น ้ ำหนกัเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกวำ่ 30 ก.ก.และมำกกวำ่ 1 ช้ิน,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำก
โรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำท่ีสูญหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้ 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 
 ค่ำธรรมเนียมน ำ้มันและภำษีสนำมบิน ในกรณทีีส่ำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
 ค่ำทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงำนขับรถ  (18 ยูโร) 
 ค่ำทปิมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย  (โดยมำตรฐำน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวนั : 8 x 3 = 24 ยูโร หรือ 800 บำท) 
 ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง 
 ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเข้ำประเทศเชงเก้น 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 
• กรุณำมัดจ ำ 20,000 บำท / ท่ำนหลงัจำกกำรจองภำยใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้ำบัญชี (ทีน่ั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมัดจ ำ

แล้วเท่ำน้ัน) 
ธนำคำร  ไทยพำณชิย์  (สำขำ หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี             นำยโสฬส ศิริวลัลภ 

  เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 



 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมำทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

• ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ ช ำระก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย  20 วัน พร้อมส่งส ำเนำหนำ้พำสปอร์ตของผูท่ี้เดินทำง ที่มีอำยุ
กำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวซ่ีำ ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง หำกไม่ส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ต
ทำงบริษัทขออนุญำติยกเลกิกำรจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 

• เม่ือไดรั้บกำรยนืยนัวำ่กรุ๊ปออกเดินทำงได ้ลูกคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวซ่ีำไดท้นัที 

• หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ท่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีก่อนออกบตัร
โดยสำรทุกคร้ัง หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน 

• กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพื่อประกอบกำรตดัสินใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ท่ี 

• หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มีโรคประจ ำตวั หรือไม่
สะดวกในกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแล
สมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัร์มีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทั้งหมด 

• หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรอนุมติัวซ่ีำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุจ ำเป็นทำงบริษทัขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

กรณมีกีำรยกเลกิกำรเดินทำง  
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนกำรเดินทำง   คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลิกภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง   ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม

จ ำนวนที่บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึ้นไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษทัและผูเ้ดินทำงอ่ืนท่ีเดินทำงใน
คณะเดียวกนับริษทัตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯจะท ำกำรเล่ือน
กำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนไดคื้อ ค่ำธรรมเนียมใน
กำรมดัจ ำตัว๋ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัร์หรือมดัจ ำมำแลว้ 
ทำงบริษทัฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่ำตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณวีซ่ีำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสำร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร  ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด    
9. กรณผู้ีเดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจำ้หนำ้ท่ี ไม่วำ่เหตุผลใดๆตำมทำง

บริษทัของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
• ทำงบริษทัไดส้ ำรองท่ีนัง่พร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทวัร์ ไม่วำ่จะดว้ยสำเหตุใด ทำง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิกำรเรียกเก็บค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่ำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่สำย
กำรบินและช่วงเวลำเดินทำง 



 

• หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 
ค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งนอ้ย 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
• เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (SINGLE) ,

ห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และห้องพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่
ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบำงโรงแรมอำจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน ซ่ึงถำ้เขำ้พกั 3 ท่ำน อำจจะไดเ้ป็น 1 
เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจำกโรงแรมนั้นไม่สำมำรถจดัหำได ้
ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอำจมีกำรแยกหอ้งพกั 

• โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ  
• กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึนมำกและห้องพกัในเมืองเต็ม 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
• โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอำจเป็นหอ้งท่ีมีขนำดกะทดั

รัต และไม่มีอ่ำงอำบน ้ ำ ซ่ึงข้ึนอยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกัษณะ
แตกต่ำงกนัหำกมีงำนเทศกำลโรงแรมอำจจะไดพ้กัในเมืองอ่ืนแทน 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในกำรเตรียมเอกสำรย่ืนวซ่ีำและกำรย่ืนขอวซ่ีำ 
• กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษทัทวัร์ กำรเตรียมเอกสำรท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้กำร

พิจำรณำ ของสถำนทูตง่ำยข้ึน 

• กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกบัทำงบริษทั ท่ำนตอ้งแจง้ให้ทำง
บริษทัฯ ทรำบล่วงหนำ้เพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซ่ึงบำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวซ่ีำท่ีค่อนขำ้ง
นำนและอำจไม่สำมรถดึงเล่มออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมติัวีซ่ำได ้กำรขอวีซ่ำดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ ำนกัหรือศึกษำอยูเ่ท่ำนั้น 

• หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยไุม่ต  ่ำกวำ่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแลว้ต ่ำกวำ่ 6 เดือน ผู ้
เดินทำงตอ้งไปยื่นค ำร้องขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กบัทำงบริษทั
ด้วย เน่ืองจำกประวติักำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำร้องขอวีซ่ำ และจ ำนวนหน้ำ
หนงัสือเดินทำง ตอ้งเหลือวำ่งส ำหรับติดวซ่ีำไม่ต ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

• ท่ำนท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทำง
นั้นๆ และพำสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

 



 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำเชงเก้น (สวติเซอร์แลนด์) 
ใช้เวลำท ำกำรอนุมตัิวซ่ีำนับจำกวนัย่ืนประมำณ 7 วนัท ำกำร 

ย่ืนวซ่ีำแสดงตนทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีำ TLS Contact 
 

1. หนังสือเดินทำง (Passport) หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีหนำ้เหลือส ำหรับประทบัวซ่ีำอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลือ
ไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำงกลบั  และหนงัสือเดินทำงจะตอ้งไม่ช ำรุด
(หนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำน ำมำประกอบกำรยืน่วซ่ีำดว้ย)  

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสีหนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ  ำนวน 2 ใบ (พื้นหลงัขำวเท่ำนั้น ถ่ำยไม่
เกิน 6 เดือนหำ้มสวมแวน่ตำหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะ
หมึก) 

3. หลกัฐำนกำรเงิน  
- กรณผู้ีเดินทำงออกค่ำใช้จ่ำยเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 

เดือน ท่ีออกจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น(รบกวนลูกคำ้ท ำรำยกำรเดินบญัชี โดยกำร ฝำก
หรือถอน ก่อน 1-2 วนั แลว้ ค่อยขอ Statement เพื่อใหอ้พัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยูใ่นเดือนท่ียืน่วซ่ีำ) 

- กรณผู้ีเดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง ใชส้ ำเนำ Bank Statement บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน(ของผูท่ี้ออก
ค่ำใชจ่้ำย)  

              **สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันและบัญชีฝำกประจ ำ**  
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   
- เจ้ำของกจิกำร หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำรหรือหุน้ส่วน อำยไุม่เกิน 3 เดือน 

หรือ ส ำเนำใบทะเบียนกำรคำ้(พค.0403) 
- กจิกำรไม่จดทะเบียน จดหมำยช้ีแจงกำรท ำงำน พร้อมเอกสำรประกอบ เช่น รูปถ่ำยร้ำน สัญญำเช่ำท่ี โฉนดท่ีดิน เป็น

ตนั 
- เป็นพนักงำน    หนงัสือรับรองกำรท ำงำน จำกบริษทัฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำองักฤษมีอำย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ต ใชค้  ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนช่ือสถำนทูตท่ียืน่) 

- นักเรียนหรือนักศึกษำ ใชห้นงัสือรับรองกำรเรียนท่ีออกจำกสถำบนัท่ีก ำลงัศึกษำอยู ่ 
(ขอเป็นภำษำองักฤษมีอำย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ตใชค้  ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนช่ือสถำนทูตท่ียืน่) 

5. เอกสำรส่วนตัว 
- ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
- บตัรประชำชน 
- สูติบตัร(กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยำ่/มรณะบตัร(ถำ้มี) 



 

- ใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล (ถำ้มีกำรเปล่ียน) 
6. กรณเีด็กอำยุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ  
- หำกเด็กเดินทำงไปกบับิดำ จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั (โดยบิดำจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอม

ระบุใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำ)พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตมำรดำมำดว้ย 
- หำกเด็กเดินทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจำกบิดำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั (โดยบิดำจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุ

ใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำ) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตบิดำมำดว้ย 
-  หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกบับิดำและมำรดำ ทั้งบิดำและมำรดำจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป

ต่ำงประเทศกบัใคร มีควำมสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้
พำสปอร์ตบิดำและมำรดำ 

- กรณเีด็กทีบ่ิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูมี้อ  ำนำจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

- *** กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี บิดำและมำรดำลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีำ 

เอกสำรย่ืนวซ่ีำอำจมกีำรปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีำเชงเกนประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริงทุกข้อ  เน่ืองจำกจะมผีลต่อกำรพจิำรณำวซ่ีำของท่ำน) 

 
ช่ือ – นำมสกุล ผูเ้ดินทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………………..… 
1. นำมสกุล [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตวั [ภำษำองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถำนท่ีเกิด (จงัหวดั)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศท่ีเกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชำติปัจจุบนั ................................สัญชำติโดยก ำเนิด หำกต่ำงจำกปัจจุบนั………………………….. 
8. เพศ   ชำย         หญิง 
9. สถำนภำพ           โสด                     แต่งงำน (จดทะเบียน)        แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)               

  หยำ่                แยกกนัอยู ่                      หมำ้ย (คู่สมรสเสียชีวติ) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีท่ีผูส้มคัรขอวซ่ีำเป็นเด็ก อำยุต  ่ำกวำ่ 18 ปีบริบูรณ์ ใหใ้ส่ช่ือ และท่ีอยู ่ผูป้กครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 
11. ท่ีอยูข่องผูข้อวซ่ีำ 

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

หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือท่ีติดต่อได.้................................................................. 
12. อำชีพปัจจุบนั (หำกคำ้ขำย ใหร้ะบุดว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เช่น ขำยเส้ือผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้) 



 

 

 
 
 
 

 

     ....................................................................................................... 
13. ช่ือบริษทัหรือร้ำนคำ้ และท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์ /  ส ำหรับนกัเรียน นกัศึกษำ กรุณำกรอกช่ือ ท่ีอยูข่องสถำบนัศึกษำ  

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

14. วซ่ีำเชงเกนท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี.......................................ถึงวนัท่ี............................................ 

15. เคยถูกพิมพล์ำยน้ิวมือเพื่อกำรขอวซ่ีำเชงเกน้ก่อนหนำ้น้ี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณำระบุวนัท่ี หำกทรำบ)................................................ 

16.  ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวซ่ีำหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)................................................ 

17. ควำมรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำรงชีพระหวำ่งกำรเดินทำงและพ ำนกัอยูข่องผูร้้องขอ 

      ตวัผูข้อวซ่ีำเอง    มีผูอ่ื้นออกให(้ญำติ/บริษทั/องคก์ร)  

        กรุณำระบุช่ือ ..................................................   

ส่ิงท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     ส่ิงท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ   

   เช็คเดินทำง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหำให้ 

   ช ำระค่ำท่ีพกัล่วงหนำ้แลว้    ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดระหวำ่งพ ำนกัมีผูอ้อกให้ 

   ช ำระค่ำพำหนะล่วงหนำ้แลว้    ช ำระค่ำพำหนะล่วงหนำ้แลว้ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมำยเหต ุกำรอนุมตัวิซ่ีำเป็นดุลพนิิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทัไม่มส่ีวนเกีย่วข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตวักลำงและคอย
บริกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เดนิทำงเท่ำนั้น 


