
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CODE: GWY03 GERMANY SWITZERLAND FRANCE 8D5N BY WY 

GWY03 CRAZY LOVE IN … 
GERMANY SWITZERLAND FRANCE 8วนั 5คนื 
เยอืนเมอืงมนตเ์สนห่์ไปกบั 3 ประเทศดงัในทวปียโุรป 

เยอรมัน  ชมความงามของ เมอืงแฟรงก์เฟร์ิต จัตุรัสโรเมอร์ มหาวิหารแฟรงก์เฟร์ิต โบสถ์เซนปีเตอร์  
แวะถา่ยภาพกับ ปราสาทนอยชวานชไตน์ ที่สวยงามดั่งเทพนิยาย 

สวิส   สัมผัสการนั่งกระเช้าโรแตร์ พิชิตยอดเขาทิตลิส ชมอนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก และ สะพานไม้ชาเปล  
ฝร่ังเศส เช็คอนิแลนดม์าร์คปารีส หอไอเฟล ประตูชัย จัตุรัสคองคอร์ด พระราชวังแวร์ซาย  

แวะถา่ยภาพกับเวนสินอ้ยแห่งปารีส และ ล่องเรือแม่น า้แซนสุดแสนโรแมนติก  
ช้อปป้ิงแบบจุใจที่ ถนนฌ็องเซลิเซ่, ร้านน า้หอมช้ันน า Benlux, หา้งลาฟาแยตต์ และ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ 

 

เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR 
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก. 

 

วันเดินทาง  ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก(INF) 
0-2 ปี  
(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี  
ไม่เสริมเตียง 

(บาท) 

พักเดี่ยว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม 

(บาท) 

ที่นัง่ หมายเหต ุ

05-12 ธ.ค. 65 59,500 14,500 54,000 14,500 25  

31 ธ.ค. 65 – 07 ม.ค. 66 64,500 14,500 59,000 14,500 25  

25 ก.พ. – 04 มี.ค. 66 59,500 14,500 54,000 14,500 25  

04 – 11 มี.ค. 66 59,500 14,500 54,000 14,500 25  

18 – 25 มี.ค. 66 59,500 14,500 54,000 14,500 25  

ไม่รวมค่าบริการและย่ืนวีซ่า (ประเทศสวิตเซอร์แลนด)์ 5,500 บาท 



◼ FLIGHT:  
 DEPARTURE:    WY816    BKK - MCT  20.05-23.25 
     WY115    MCT - FRA 02.45-07.05 
 RETURN     :       WY132    CDG - MCT 21.10-07.10 
  WY815    MCT - BKK 09.00-17.45 

 

 

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ M 
สายการบิน OMAN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็ก
กระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง  

20.05 น.   น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟร์ิต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY816 
23:25 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

 

 

 

02:45 น.  น าท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟร์ิต ประเทศเยอรมัน เที่ยวบินที่ WY115 
07:05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟร์ิต ประเทศเยอรมัน น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธี

การทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
พิธีการทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วน าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์
เฟิร์ต (Frankfurt) (ระยะทาง 14 กม. / 30นาที) 
เป็นเมืองขนาดใหญ่ติดหนึ่งในห้าของประเทศ
เยอรมัน มีความเจริญและทันสมัยสมกับเป็น
ศูนย์กลางของทั้งการบินและเศรษฐกิจ เขตเมือง
เก่าของเมืองมีขนาดเล็ก ถูกห้อมล้อมด้วยตึก
ระฟา้ ความเจริญรอบด้าน น าท่านเดินชมบริเวณ
ด้านนอก จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) เป็นจัตุรัส
กลางใจเมืองที่มีความสวยงาม เป็นจัตุรัสที่คง
ความงามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที่ 14-15 
ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ช่ืนชม ที่นี่เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการกลางเมือง 
สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่เคยรุ่งเรืองในยุคนั้น แต่ส่ิงที่เห็นใน
ปัจจุบันคือการสร้างข้ึนใหม่เพราะอาคารเดิมถูกท าลายส้ินซาก
ตั้งแต่คร้ังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ศิลปะเก่าแม้ถูกสร้างใหม่แต่คง
เสน่ห์ความงดงามเอาไว้ มีน ้าพุสวยงามอยู่ตรงกลางของจัตุรัส 
เป็นที่ รู้จักในนามน ้าพุแห่งความยุติธรรม ประติมากรรมรูป
เทพธิดา ที่มือซ้ายถือตาชั่ง แต่มือขวาถือดาบ เป็นสัญญาณให้รู้
ถึงมีความเที่ยงตรงแต่ก็เด็ดขาดอยู่ในตัวเอง  จากนั้น น าท่าน
เดินทางสู่  มหาวิหารแฟรงก์ เฟิร์ต  (Frankfurt Cathedral) 
ถ่ายภาพด้านนอกบริเวณโบสถ์เก่าแก่ตั้งอยู่ ใจกลางเมือง
แฟรงก์เฟิร์ต วิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ความสามัคคี
ของคนในชาติ มีลักษณะทรงสูงใช้สีน ้าตาลแดง มีความสูงถึง
ยอดประมาณ 95 เมตร จึงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางอาคารอื่นๆ 
ความงดงามพิเศษอยู่ที่อาคารทรงสูงเยี่ยงสถาปัตยกรรมในยุค
เดียวกัน น าทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกับ สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟร์ิต (Frankfurt Main station) 

วันที่หนึง่        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั 

                                                                                                                    

วันที่สอง      ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั – ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟร์ิต – เมืองแฟรงก์เฟร์ิต – จัตุรัสโรเมอร์ - มหาวิหาร 
                     แฟรงก์เฟร์ิต – สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟร์ิต - ชอ้ปป้ิง Zeil Street - เมอืงโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์- 
                      Plönlein-เมืองมิวนิค                                                                                                               อาหาร เที่ยง, เย็น                                                                                       
                                                                                                                    



เป็นสถานีรถไฟที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในเมืองแฟรงก์เฟร์ิต จัดเป็นสถานีรถไฟที่มีผู้โดยสารมากที่สุดเป็น
อันดับสองในประเทศ  
น าท่านอิสระช้อปป้ิงตามอธัยาศัยที่ Zeil Street เป็นย่านการค้าใจกลางเมืองแฟรงก์เฟร์ิต ที่มีอาคารหรูหรา 
เด่นสะดุดตาด้วยการออกแบบทันสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสินค้าแบรนด์ดังที่เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der 
Tauber) (ระยะทาง 177 กม. / 2.30 ชม.) เป็นมืองแห่งเทพนิยายในเส้นทางสายโรแมนติกอนัมเีสน่ห์สวยงาม 
เมืองแห่งหุบเขาทางเหนอืของแคว้นบาวาเรีย ซ่ึงบริเวณเขตเมืองเก่าล้อมรอบดว้ยแนวก าแพงเมืองโบราณ
ที่ประกอบด้วยประตูเมืองส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ Rodertor, Galgentor, Klingentor และ Burg Tor 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) 
พาทุกท่านแวะเก็บภาพความประทับใจกับ Plönlein (จุดเช็คอินถ่ายภาพที่มีชื่อเสียงในโรเธนเบิร์ก) แฝง
ความหมายในภาษาเยอรมันว่า “จัตุรัสเล็ก” เนื่องจากด้วยความลงตัวของทัศนียภาพและสถาปัตยกรรมยุค
กลางอันโดดเด่น เป็นสถานที่คลาสสิกที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยบรรยากาศแสนโรแมนติกของเมืองแห่งเทพนิยาย 
ชวนน่าหลงใหลสุดๆ จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ระยะทาง 255 กม. / 3.30 ชม.) นับเปน็
เมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศเยอรมัน โดยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาวาเรียและตั้งอยู่
ทางตอนใต้ของเยอรมัน เสน่ห์ของเมืองนี้มีมากมายรวมถึงการท าเลของตัวเมืองที่อยู่บนแม่น ้าอีซาร์ เหนือ
เทือกเขาแอลป์ ท าให้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) 
   ที่พัก : ACHAT Hotel Munchen Sud 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

น าทุกท่านเดินทางชมบริเวณด้านนอกรอบๆ โบสถ์เซน
ปีเตอร์ (St. Peter’s Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ของ
เมืองมิวนิค จุดไฮไลท์ของโบสถ์คือ หอนาฬิกาที่
สามารถเดินขึ้นไปชมวิวเมืองมิวนิกได้ โดยการเดินทาง
จะต้องขึ้นบันไดทั้งหมด 299 ขั้น ท่านจะพบเห็นกับวิว
ทิวทัศน์แบบพาโนรามาที่มีความงดงาม หากท้องฟา้
อากาศแจ่มใส อาจจะได้เห็นเทือกเขาแอลป์ด้วย 
จากนั้ นน าท่ านชม มหา วิหารฟาสเอ็น เค เ คีย ร์  
(Frauenkirche Cathedral) นับว่าเป็นแลนด์มาร์ก
ส าคัญของเมืองมิวนิก มีสถาปัตยกรรมแบบสไตล์โกธิคและความเก่าแก่ของตัววิหารที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่

วันที่สาม      เมืองมิวนิค-โบสถ์เซนปีเตอร์ – มหาวิหารฟาสเอ็นเคเคียร์ – New Town Hall - ปราสาทนอยชวานชไตน์ –  
      เมืองฟุสเซน - Benedictine monastery of St. Mang   - Stadtbrunnen – เมืองซูริค  

  อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                                                                                       
                                                                                                                    



ศตวรรษที่ 15  พาท่านชมความงดงามสถาปัตยกรรมของมหาวิหารและวิวทิวทัศน์ของเมืองมิวนิก ล้วนเป็น
เสน่ห์ที่น่าดึงดูดและยังสามารถขึ้นไปชมวิวมุมสูงด้านบนได้อีกด้วย จากนั้นพาท่านเดินทางชม New Town 
Hall เป็นศาลาว่าการเมืองหลังใหม่  ตั้งอยู่บริเวณจัตุ รัส Marienplatz ด้านทิศเหนือด้วยรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่มีต้นแบบมาจากบรัสเซลส์ซิตี้ฮอลล์ที่สร้างแบบนีโอโกธิค จึงมีความหรูหรางดงาม และเด่น
สะดุดตาแต่ไกลกลายเป็นเอกลักษณ์คู่กับจัตุรัส  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานช
ไตน์ (ระยะทาง 128 กม. / 2 ชม.) เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) 
น าทุกท่านเดินทางชม ปราสาทนอยชวานชไตน์ 
(Neuschwanstein Castle) (ถ่ายถาพด้านนอก
ปราสาท) ปราสาทที่สวยงามดั่งเทพนิยาย เป็น
ปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวา
เรีย ประเทศเยอรมนี ถูกสร้างในสมัยพระเจ้าลุด
วิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ซ่ึงเป็นปราสาททีง่ดงามมาก
ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ที่นี่ยังเป็นต้นแบบของ
การสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทราอีก
ด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองฟุสเซน 
(Füssen) (ระยะทาง 4 กม. / 10 นาที) เป็นเมือง
ขนาดเล็กๆ ตั้งอยู่ในแควนบาวาเรีย ในเขตอ็อสท์
อัลก็อย (Ostallgäu) และยังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่าง
จากชายแดนของประเทศออสเตรียเพียง 5 
กิ โ ล เ มตรอี กด้ วย  พาทุ กท่ าน เดิ นทางชม 
Benedictine monastery of St. Mang  เ ป็ น
โบสถ์เบเนดิกตินของ Saint Mang ก่อตั้งขึ้นใน
คร่ึงแรกของศตวรรษที่ 9 (หรือที่รู้จักในชื่อSaint 
Mang ) โบสถ์นี้ถือ ว่าเป็นผลงานส าคัญของ 
สถาปนิก Johann Jakob Herkomer ซ่ึงผู้เป็น
สถาปนิก จิตรกรปูนเปียก ช่างหินอ่อน และนักออกแบบชาวเยอรมัน ได้ประสบความส าเร็จในการเปลี่ยน
สถานที่นี้ในโบสถ์ยุคกลางที่ไมป่กติให้กลายเป็นอาคารทีซั่บซ้อนอย่างสมมาตร ได้เปลี่ยนแปลงมหาวิหาร ยุค
กลาง ให้เป็นโบสถ์แบบบาโรกตามแบบจ าลองของชาวเวนิสนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมของการบูชานักบุญแม็กนัสและโบสถ์ทั้งหลังยังเป็นตัวแทนของสุสานขนาดใหญ่อีกด้วย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Stadtbrunnen เป็นอีกสถานที่ที่ยอดเยี่ยมส าหรับการเที่ยวพักผ่อนในฟุสเซน มี
น ้าพุที่มีรูปป้ันนักบุญปราบปีศาจหรือมังกรด้วยเคร่ืองหมายกางเขนเป็นสัญลักษณ์ส าคัญตั้งอยู่ตรงกลาง
เมือง ที่นี่ยังมีร้านอาหาร ร้านช้อป ร้านกาแฟอีกมากมาย ท าให้ผู้คนชอบมาเที่ยวเล่นและเป็นสถานที่ออกเดท
ขึ้นชื่อที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยเสน่ห์ของเมืองนี้ จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 242 



กม. / 3.30 ชม.) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และยังเป็นเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศและของทวีปยุโรป ซูริคขึ้นชื่อเร่ืองมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงาน
สถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจัดกระจายอยู่รายล้อมเมือง ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม่และถูกยกให้เป็นหนึ่งในอันดับต้นๆ ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกด้วย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5) 
ที่พัก : Ibis Zurich Messe Airport 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 

 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่6) 

น าท่านเก็บภาพความประทับใจกับสถานที่ต่างๆ 
สะพาน Münsterbrücke หรือเป็นที่ รู้จักกันใน
นาม Helmhausbrücke เป็นสะพานข้ามถนนและ
เดินเท้าที่ เปิดขึ้นในปี 2381 ต้ังอยู่เหนือแม่น ้า 
Limmat ในใจกลางเมืองซูริก สะพาน สามารถ
เดินข้ามไปมาได้ ระหว่างสองฝ่ังของโบสถ์ส าคัญ
ของซูริค อกีฝ่ังมี โบสถ์ Fraumünster ที่เลื่องชือ่
เร่ืองความงดงามของกระจกสี ซ่ึงโบสถ์นับเป็น
ไอไลท์ของเมืองชูริคเลยก็ว่าได้ และอีกฝ่ังเป็น 
โบสถ์ Grossmünster รูปแบบประตูแกะสลักใน
ศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการก่อสร้างตัว
โบสถ์ ยังมีการตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกที่มี
สีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส โบสถ์เซนต์ปี
เ ต อ ร์  St. Peter’s Church ต ก แ ต่ ง ด้ ว ย
สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ไฮไลท์ที่ส าคัญคือมีหอ
นาฬิกาขนาดใหญ่โดยหน้าปัดของหอนาฬิกามี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.7 เมตร ขึ้นชื่อว่าเป็นหอ
นาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป  จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่เมือง เมืองแองเกิลเบิร์ก (ระยะทาง 101 ก.ม. / 1.30 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐ
ออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทอืกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติ
ลิส ซ่ึงยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตรเหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง จากนั้นไปที่ สถานี 
Engelberg Talstation Titlis เป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้าโรแตร์เพ่ือเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) 
ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่ ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่สี่           เมืองซูริค - สะพาน Münsterbrücke - โบสถ์ Fraumünster - โบสถ์ Grossmünster - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ –  
       เมืองแองเกลิเบิร์ก - Engelberg Talstation Titlis - Glacier Cave - สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK -     
       Titlis Glacier Park – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหนิแกะสลัก - สะพานไมช้าเปล   

  อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                        
                                                                                                                    



 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7)  ร้านอาหารบนเทือกเขาทิตลิส สัมผัสวิวแบบพาโนรามา 

ร้านอาหารพาโนรามาที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ทัศนียภาพกว้างไกลของธารน ้าแข็งที่ 3,020 เมตรเหนือ
ระดับน ้าทะเล อาหารจานหลักประกอบด้วยอาหารพ้ืนเมืองจานพิเศษ และ เมนูของหวานอีกด้วย 
น าทุกท่านเดินทางชม Glacier Cave ถ ้า
น ้าแข็งที่สวยงาม และเดินเล่นถ่ายรูปหรือ
เล่นหิมะบนยอดเขา พาท่านชม สะพานแขวน 
TITLIS CLIFF WALK ส ร้ า ง ขึ้ น ฉ ล อ ง
ครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขา
ทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความ
สูง 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา และชม
ความงดงามของหิมะที่มีสีขาวปุยและวิว
ทิวทัศน์ที่จะท าให้ท่านเต็มเปี่ ยมไปด้วย
ความสุข ความสนุก ที่ Titlis Glacier Park ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับอิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  ได้เวลาอัน
สมควรน าท่านเดินทางลงสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) และน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) 
(ระยะทาง 35 ก.ม. / 45 นาที ) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้น น าท่านชม 
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ บริเวณหัวของสิงโต
จะมีโล่ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่โดยสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแด่ความกล้าหาญ เพ่ือ
เป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพของทหารสวิตที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้
ชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่น ้ารอยส์ (Reuss  River) ซ่ึงเป็น
เหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 
โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิlตลอดแนวสะพาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8) 

ที่พัก : Hotel Inn Express Luzern- Kriens 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่9) 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) (ระยะทาง 31 ก.ม. / 30 นาที) 
เป็นเมื่องที่ร ่ารวยที่สุดในประเทศ และซุกเป็นเมืองที่ตดิอันดับหนึ่งใน
สิบของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด เป็นเมืองเก่าที่คงความสวยงามของ
พ้ืนหินแบบยุโรปในยุคกลางจะหลงรักเมืองนี้ ส่ิงที่จะท าให้ท่าน
ประทับใจคือรู้สึกได้ถึงอากาศที่สดช่ืนและสะอาดอาจเป็นเพราะเมือง
นี้ตั้งอยู่บนทะเลสาบ แวะถ่ายภาพกับ หอนาฬิกาเมืองซุก (Zytturm 
Zug) เป็นแลนด์มาร์กส าคัญประจ าเมืองซุกที่สร้างมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 13 หอนาฬิกาความสูง 52 เมตร สามารถมองเห็นได้จาก
ระยะไกล โดยนาฬิกาที่ติดตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถ
บอกข้างขึ้นข้างแรมของพระจันทร์ และยังสามารถบอกวันใน
สัปดาห์ไดด้้วย จากนั้นให้ท่านได้อิสระชอปป้ิงที่ Lohri AG Store ทีมี
นาฬิกาชั้นน าระดับโลกให้ท่านเลือกซ้ือเลือกชมอาทิ เช่น Patek 
Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 
Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag 
Heuer ฯลฯ Interlaken ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ Colmar (ระยะทาง 174 ก.ม. / 
2.30 ชม.) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ใกล้กับประเทศเยอรมนี จึงท าให้สถาปัตยกรรมคล้าย
กับของเยอรมนี ได้ช่ือว่าเป็น “capitale des vins d’Alsace” (เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส) 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่10) 
จ ากนั้ น น า ท่ า น เ ดิ นท างสู่  “Little 
Venice” (la Petite Venise) ติดอันดับ
เมืองโรแมนติกเป็นอันดับต้นๆ ของ
ฝร่ังเศส เวนิสน้อย เป็นชื่อที่มอบให้กับ
เส้นทางในเมืองกอลมาร์ ชื่อนี้น่าจะมา
จากแนวบ้านทัง้สองฝ่ังแม่น ้าซ่ึงอยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง เขตนี้
เร่ิมต้นหลัง Koïfhus ผ่านย่านคนขาย
ปลา และไปยังสะพาน Turenne และ 
Saint-Pierre  เดิมที เป็ นที่ อยู่ อ า ศัย
ของชุมชนผู้ผลิตไวน์ ชาวสวนในตลาด 
และคนพายเรือในชนบท Krutenau ทอดยาวไปรอบ ๆ ถนน Turenne ที่ใช้ในปี 1674  และยังได้รับการ
อนุรักษ์ให้เป็นเมืองที่ยังคงลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณไว้ ทั้งพิพิธภัณฑ์ ศาสน
สถาน ห้องสมุด น ้าพุ รูปป้ัน ร้านค้าต่างๆ แวะถ่ายภาพกับ ย่าน Krutenau เป็นย่านอันคึกคักที่โดดเด่นด้วย
พ้ืนที่ Little Venice ที่มีบ้านโครงไม้สีสันสดใส กระถางต้นไม้บานสะพร่ัง และบาร์ที่เสิร์ฟไวน์ของแคว้นอาล
ซัส ทั้งยังมีเรือท้องแบนแล่นไปตามแม่น ้า Lauch ส่วนบริเวณริมแม่น ้าจะมีตลาด Covered Market ด้านใน
มีแผงขายเพรทเซล เคร่ืองเทศ และชีส ส่วนในบริเวณใกล้เคียงกันนั้นมีพิพิธภัณฑ์ Museum of Natural 
History and Ethnography ที่จัดแสดงศิลปะขนาดใหญ่สมัยอียิปต์โบราณอีกด้วย จากนั้นพาทุกท่าน
เดินทางสู่ เมืองดิจอง หรือ ดีฌง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม. / 4 ชม.) หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และ
น่าค้นหาเมืองหนึ่งในประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโคต-ดอร์ในแคว้นบูร์กอญในประเทศ
ฝร่ังเศส ถือเป็นเมืองส าคัญแห่งแคว้นเบอร์กันดี  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่11) 

วันที่ห้า        เมืองซุก–หอนาฬิกาเมืองซกุ-Lohri AG Store-เมืองกอลมาร์-เวนิสน้อย-ย่าน Krutenau–เมืองดิจอง  
                                                                                                                                                                  อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                                                                                       
                                                                                                                    



ที่พัก : Hotel Ibis Dijon Centre Clemenceau 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่12)  
น าทุกท่านเดินทางสู่  เอาท์เล็ท ลาวัลเล่  (La 
Vallée Village Outlet)  (ระยะทาง 252 ก.ม. / 
4.30 ชม.)เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสินค้าแบรด์เนม
ชื่อดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคา
ปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ ให้เป็นสถานที่ที่
ได้รับความนิยมเปน็อย่างมากจากนกัท่องเทีย่วที่
ช่ืนชอบการช็อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม โดย
ปัจจุบัน เอาท์เล็ทลาวัลเล่มีสินค้าแบรนด์เนม
จ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งใน
แ บ รนด์ ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม ใ น  แ ล ะ ยั ง มี  
GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD ห รื อ 
BACCARAT (เพ่ือไม่เสียเวลากับการช้อปป้ิงให้
ท่านได้อิสระอาหารกลางวัน)   จากนั้นน าท่าน
เดินทาง เมืองปารีส Paris (ระยะทาง 37 ก.ม. / 1 
ชม.) หรือเรียกอีกชื่อว่า “เมืองแห่งความรัก” 
และยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ 
ท าให้ปารีสเป็นเมืองที่อบอวลไปด้วยความโร
แมนติก พาทุกท่านไป ล่องเรือแม่น ้าแซน โดย
เรือบาโตมูช (Bateaux-Mouches) (ระยะเวลา
ล่องเรือประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเกี่ยวกับ
ประวัติเมืองปารีสตลอดทั้งสายการเดินทาง
ระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอ
เฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น จากนั้นพาท่านไป
เช็คอินจุดส าคัญในเมืองปารีส ที่ใครๆมาจะต้อง
ถ่ าย รูปกับสถานที่ นี้ คือ  หอไอ เฟล (Eiffel 
Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของ
ประเทศฝร่ังเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครง
เหล็กทั้งหมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร (เทียบกับตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดย
ถูกตั้งตามชื่อของสถาปนิกที่คนออกแบบช่ือว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซ่ึงเป็นทั้งวิศวกรและสถาปนิกชื่อดังของ
ฝร่ังเศสในยุคนั้น ซ่ึงเชี่ยวชาญด้านการกอ่สร้างงานเหลก็โดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นผลงาน
ในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติประเทศฝร่ังเศส และเพ่ือแสดงถึงความร ่ารวย ย่ิงใหญ่ 
รวมถึงความส าเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้นด้วยหนึ่ง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือ
ลานตรงข้างหน้าปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีของ Trocadéro ที่เราจะพาทุกท่านไป 
เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบังความสวยงามแน่นอน 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่13)  
ที่พัก Best Western Plus Valizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 

วันที่หก         เมืองดิจอง-เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ – เมอืงปารีส - ล่องเรือแมน่ ้าแซน เรือบาโตมชู - หอไอเฟล     อาหาร เช้า,เย็น                                                                                        
                                                                                                                    



 
 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่14) 
น าท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่
โด่งดังมากของฝร่ังเศส นั้นก็คือ 
พร ะ ราช วังแว ร์ซาย  (Versailles 
Palace) (ระยะทาง 11 ก.ม. / 30 นาที) 
หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดของประเทศฝร่ังเศส นับเปน็
พระราชวังที่ มีความย่ิงใหญ่และ
งดงามอลังการมาก จนติด 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับ
การขึ้นทะเบียนให้ เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม  พระราช วังส ร้าง ใน
รูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่  17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพ
ทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ช้ิน ควรามกว้างขวางวัดได้จากขนาด
พ้ืนที่ของพระราชวัง ทั้งหมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ The 
Palace หรือด้านในของพระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง ไม่ว่าจะเป็น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้อง
ส าราญ และห้องพ านักอื่นๆ  แต่ไม่มี ห้องน ้าแม้แต่เพียงห้องเดียว , ห้องกระจก  หรือ  The Hall of 
Mirrors เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง และมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด ถูกก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์
ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับทั้งหมด 17 บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเห็นมุมที่สวยที่สุดของสวนแวร์ซาย The 
Gardens สวนที่ตกแต่งให้มีลวดลายเหมอืนเขาวงกต ประดับประดาด้วยต้นไม ้สวนดอกไม้แบบเรขาคณิต มี
ประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมัน , The Estate of Trianon พระ
ต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้ส่วนตัว ท่ามกลางหมู่บ้านชนบทที่เงียบ
สงบ ซ่ึงพระนางทรงโปรดที่จะมาพักผ่อนที่แห่งนี้และใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดาทั่วไป  

อิสระช้อปป้ิงที่ Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นน า ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis Vuitton, 
Chanel, Prada, Celine, Dior หรือแบรนด์ที่คนไทยนิยมใช้นั้นก็คือ Longchamp นั้นเอง 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่15)  
พาทุกท่านเดินทางกลับสู่  เมืองปารีส เก็บภาพ
ความประทับใจกับแลนด์มาร์คที่โด่งดังไปทั่วโลก 
เร่ิมที่ ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) หรือ
เรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็น
ผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาล
แกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึ้นปี พ.ศ. 2349 มี
ความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมี
ความลึกถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับเป็นประตูชัยที่
ใหญ่อันดับ 2 ของโลกหลังจากที่จักรพรรดิ นโป

วันที่เจ็ด      เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - Grain de Cuir- ประตูชัยฝร่ังเศส- ถนนฌ็องเซลิเซ่-จัตุรัสคองคอร์ด – 
      พิพิธภัณฑ์ลูฟร์- Benlux Louvre duty free - Samaritaine - Galleries Lafayette     อาหาร เช้า, เที่ยง                                                                                                                             

                                                                                                                    



เลียนที่ 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปี ใช้ศิลปะคลาสสิค
ใหม่ที่ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใช้รูปปั้ นแกะสลักจากช่างแกะสลักคนส าคัญแห่ง
ยุค มีรูปแกะสลักที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้งสดุดีการเสียสละแก่วีรชนทหารกล้าที่ท า
เพ่ือประเทศฝร่ังเศส ต่อมาถูกตั้งให้เป็นอนุสรณ์ของทหารฝร่ังเศสในสมยัสงครามโลกคร้ังที่ 1 ซ่ึงในปัจจุบัน
ยังเป็นสุสานของทหารนิรนามที่ท าเพ่ือประเทศ
ฝร่ังเศสอีกด้วย ไปต่อกันที่ ถนนที่มีชื่อเสียงที่
โด่ งดั งที่ สุ ด ในฝ ร่ัง เศส  ถนนฌ็องเซลิ เ ซ่  
(Champs Elysees)  เป็นหนึ่งในถนนทีม่ชีื่อเสยีง
โด่งดังในฝร่ังเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม 
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ 
ร้านอาหารที่มีความหรูหราอลังการ ถือว่าเป็น
ย่านธุรกิจที่ส าคัญของกรุงปารีส ย่านการค้าที่มี
ค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก และยังถูกจัดอันดับให้
แป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บน
ถนนฌ็องเซลิเซ่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการ
ผสมผสานศิลปะ Art Deco กับการตกแต่งสไตล์ 
Art Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว จากนั้น
พาทุกท่านไปที่ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la 
Concorde)  เป็นสถานที่แห่งความทรงจ าทาง
ประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของ
สงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครอง
ของฝร่ังเศส จัตุรัสคองคอร์ดถูกสร้างขึ้นในสมยั
ของพระเจ้าหลุยส์ที ่15 โดยสถาปนิกชื่อ Jacques 
Ange Gabriel และสร้างเสร็จส้ินในปี ค.ศ.1755 
เพ่ือประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้าแต่ถูกท าลาย
โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 จากนั้นไปเยี่ยม ชมด้าน
นอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) 
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมือง
ปารีส จากผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความ
เก่ า แก่ แล ะ ย่ิ ง ใหญ่ของสถานที่ ท า ใ ห้ เ ป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีความส าคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้น
โดยพระเจ้าฟิลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็น
พระราชวังหลวง ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 
(Louvre Museum) เ ป็ น สถ านที่ เ ก็ บ รั กษ า
ผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 
ช้ิน แต่น ามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ช้ิน
เท่านั้น ซ้ึงแน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านี้ถูกเล่า
ต่อกันมาว่าเป็นสมบัติจากการที่ฝร่ังเศสน ามา
จากประเทศที่ตนชนะสงคราม พาทุกท่านไป
อิสระช้อปป้ิงที่ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre 
duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซ่ึงคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ช้ันน าต่างๆจากทั่วโลก ในราคา
ที่ไม่ แพงและบรรยากาศที่หรูหราตระการตา ที่ดีเด่นต่อนักท่องเที่ยวไทย เพราะมีพนักงานและข้อความ
ภาษาไทยในห้างนี้ด้วย ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เร่ิมต้นจากร้าน
เส้ือผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่ส่ิงที่กลายเป็นชุดของอาคารห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกต่างๆ ทั้งหมด 90 แผนก 
เป็นสมาชิกสมาคมห้างสรรพสินค้านานาชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึง 2535 ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galeries 
Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม 



เปิดให้บริการคร้ังแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นน าของโลกอย่างทุกวันนี้
แต่ก่อนเป็นแค่ร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยายพ้ืนที่
เพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย มีบันทึกว่าเป็นปีที่มียอดขายสูงสุด ซ่ึงใน
ปัจจุบันมสีาขาแบ่งอยู่ตามเมอืงใหญ่ๆทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ทัง้หมด 61 แห่ง  

17.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือเดินทางกลับสู่
กรุงเทพ 

21.10 น.  เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY132 
 
 

07.10 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
09.00 น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศโดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY815 
17.45 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

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

 
เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 ) 
 

► เอกสารทีต่้องท าการเตรียมก่อนเดนิทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  
2. เอกสาร International Vaccinated Certificate /วัคซีนพาสปอต์ (เลม่เหลอืง) ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว  
 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศเยอรมัน( update 17 มิถุนายน 2565 ) 
 

► ผู้เดินทางเข้าประเทศเยอรมนัจะตอ้งได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ชนดิของวัคซีนโควิด-19 ที่หน่วยงานของประเทศ
เยอรมันไดอ้อกประกาศเกี่ยวกบัวัคซีน และรายละเอียดของการฉีดวัคซีนที่สามารถเดนิทางเข้าเยอรมนัได้ ดังนี ้
(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ตอ้งครบ 2 โดส เปน็เวลาไมน่อ้ยกว่า 7 วัน 
(2) Johnson & Johnson ต้องครบ 1 โดส เปน็เวลาไมน่อ้ยกว่า 28 วัน 
(3) Sinovac และ Sinopharm 2 เข็ม จะตอ้งได้รับเข็มที่ 3-4 ด้วย Pfizer, Moderna เปน็เขม็ที่ 3 เปน็เวลาไมน่้อยกว่า 7 
วัน 
(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส จะต้องได้รับPfizer, Moderna เป็นเขม็ที่ 2   
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วัน 
(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เปน็เวลาไมน่อ้ยกว่า 7 วัน ส าหรับผู้ที่เคยติด
เชื้อ COVID-19 มากอ่น 
ข้อมลูจากที่มา : Royal Thai Embassy, Berlin 
- เด็กทีอ่ายุต า่กว่า 12 ปีและยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ถือสถานะวัคซีนตามของพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองที่เดนิทางด้วย 
- ตั้งแต่วันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2565 ผู้ที่มอีายุ 18 ปีขึน้ไปทีต่้องการเดินทางเขา้ประเทศฝร่ังเศสต้องได้รับวัคซีนชนิด mRNA 
เพ่ิมเติม 1 เข็ม โดยเว้นระยะห่างอย่างช้าทีสุ่ด 9 เดือนหลังได้รับวัคซีนเข็มสุดทา้ย หากเลยก าหนดเวลาดังกล่าว ประวัติ
การรับวัคซีนของตนจะไม่ได้รับการรับรองว่าครบตามเกณฑ์ 
► เตรียมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificate ผ่านแอปพลิเคช่ันหมอพร้อม 
**เอกสารมีการและขัน้ตอนการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กรุณาอัพเดทอกีคร้ังก่อนการเดินทาง** 
 

 

 

วันที่แปด        ท่าอากาศยานมัสกัต-ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

                                                                                                                    



► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  
ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดังนี ้
1. CoronaVac (Sinovac) 
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 
4. Moderna 
5. COVILO (Sinopharm) 
6. Janssen (Johnson & Johnson) 
7. Sputnik V 
8. Covaxin 
9. Novavax / Covavax 
10. Medigen 
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 

 
► ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 
ชม. กอ่นเดนิทางมาถึงประเทศไทย (มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2565) 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางคร้ังนี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู้่เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) 
โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 
► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร้ัง มฉิะนัน้ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน   
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดนิทางท่าน
จ าเปน็ตอ้งช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านัน้ 
 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะตอ้งมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุับจากวันเดินทางไป-
กลับและจ านวนหนา้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งให้บริษัท
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมัดจ า 
เง่ือนไขการยกเลกิและคืนค่าทวัร์  
1.  ยกเลกิการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทัง้หมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามท่ี เกดิขึ้น

จริงเช่น ค่าวีซา่ ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน คา่มัดจ าโรงแรม ค่าวซี่า  หรืออื่นๆ)  
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บคา่ใช้จา่ยตามท่ีเกดิขึ้น จริง

เช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจ าตวัเครือ่งบิน  ค่ามดัจ าโรงแรม หรืออืน่ๆ )  
3. ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดตามราคาทวัร์ท่ีตามระบใุนโปรแกรม 
4. กรณีผู้เดนิทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ

ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกดิข้ึนจริง 



7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  
8. ตามพระราชบัญญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลกิการเดนิทางของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ยจริงเพ่ือเตรียมการจดัน าเที่ยว ใหน้ ามาหกัจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจา่ย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออืน่ๆ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
(บริษัท ด าเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคยีงกนั  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเ่ข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่าย

พักเด่ียวเพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมี
เทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น
เกือบทั้งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ั่งเปน็ Business Class ได้ และต้องเดนิทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่
สามารถเลื่อนวันได้ ใน กรณีทีท่่านตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดตอ่เจ้าหน้าที่เพ่ือ
สอบถามราคาอกีคร้ัง และการจัดทีน่ั่งของผู้เดินทาง เปน็การจัดการภายในของสายการบนิ ทางบริษัทไม่
สามารถเขา้ไปเพ่ือแทรกแซงได ้ 

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  
6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
7. ค่าน า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถอืขึ้นเคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม และค่าประกนัวินาศ

ภัยเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มกีารเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนกัสัมภาระเกนิทา่นต้องเสีย
ค่าปรับตามทีส่ายการบนิเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ 
Allianz Travel แบบแผนประกนัภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือ
โควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนั
ครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลกูค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง 
บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การท าประกันนี้
จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุ
ในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ 
Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯค่าภาษี
สนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./
วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  จากทา่น 
2. ค่าบริการและ ยืน่วีซ่าเชงเก้น (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  



5. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเคร่ืองบนิ และได้ท าการขายโปรแกรม
ไปแล้ว 
7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
8. ค่าทปิคนขบัรถทา่นละ 60 EUR หรือ ประมาณ 2,300บาท/ทา่น ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแตค่วามประทับใจ  
 
กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/
ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour บูกี้ ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้
การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ 
Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  



เอกสารประกอบการยืน่ค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Switzerland) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันท าการ 

** หากผู้สมัครเคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีแ่ผนกวีซ่าของทัวร์ **  

โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารทีใ่ช้ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวน
หน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      
เพ่ือน าไปแสดงต่อสถานทูต 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้าม
ตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เคร่ืองประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** ห้ามขดีเขียน แมก็ หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจสง่ผลให้รูปถา่ยช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

 (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

3. เอกสารส่วนตัว 
 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย)   จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือ
รับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้
บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับ
บุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอ
ตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมี
นายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัด



หมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้า
เจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้
มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 
4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดย
ระบุต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อ
ประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลง
นามผู้มีอ านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), 
(คัดส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณา
บัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   
ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกบัสาม ีจ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกลุ    
วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 
จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือ
เอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

5. หลักฐานการเงิน 
5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลงั 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีทีม่ปีระวัติการเดินบญัชี
ที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
มีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา โดย 
Statement ต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ  และออกจากธนาคารเท่านั้น หากผู้ย่ืนค าร้องวีซ่า ปร้ินเอกสารผ่าน 
Internet/Application ท่านจ าเป็นต้องน าเอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีกคร้ัง 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง 
(Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน 
(Sponsor)  ด าเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร  Bank  
Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุช่ือผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และ
ระบุช่ือผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ต
ที่ใช้เดินทางเท่านั้น   (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาด าเนินการนานถึง 3 วัน) 

หมายเหตุ: ท่านจ าเปน็ตอ้งขอรายการเดนิบญัชียอ้นหลัง ที่ออกจากธนาคารเทา่นั้น (Bank Statement) 

** สถานทูตไมร่ับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทกุประเภท ** 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 
 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง 
เนื่องจากบริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทตูพิจารณา เพ่ืออนมุตัิค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอก
ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง 
ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงข้ึน 



 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯ
ทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
ตลอดทั้งช่วยประสานงานกบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอ
ความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

เอกสารทกุฉบับที่ใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ าเปน็ตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพ่ือความสะดวกในการยืน่วีซ่า กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไมม่นีโยบายรับแปลเอกสาร 

 

แบบฟอร์มส าหรบักรอกข้อมูลยืน่วซี่าเชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์) 

โปรดกรอกรายละเอยีดข้อมลูให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชื่อ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................................................................................................................................... 

2. ช่ือ - สกลุเดมิ (ตอนเกิด)     .......................................................................................................................................................... ............................................ 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................................................ รหัสไปรษณีย์ .............................................. อีเมล์แอดเดรส ...................................................................... 

5. ที่อยู่พ านกัปัจจบุัน กรณีไมต่รงกับส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

............................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................................. อีเมล์แอดเดรส ...................................................................... 

6.โทรศัพท์มอืถอื (โปรดระบุ) .....................................................................................  โทรศัพท์บา้น (ถา้มี) ..................................................................... 

7. อาชีพปัจจุบนั ........................................................................................................................................................................................... ......................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ............................................................................................................................................ 

8. ช่ือสถานทีท่ างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบอุย่างชัดเจน) 

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



ที่อยู่ทีท่ างาน .............................................................................................................. ............................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย์ ...................................... โทรศัพทท์ี่ท างาน/โรงเรียน/มหาวทิยาลัย ................................................... อีเมล์ ..................................... 

9. รายได้ตอ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงาน(ไมจ่ดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    ม่าย   ⃣    อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา     ⃣    แยกกนัอยู ่

11. ช่ือ-สกลุคู่สมรส (ถ้ามี) ...................................................................  วัน/เดอืน/ปี เกิด.........................................สถานที่เกิด ................................. 

12. ช่ือ-สกลุของบดิา ............................................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด.........................................สถานทีเ่กดิ ................................. 

13. ช่ือ-สกลุของมารดา ......................................................................... วัน/เดอืน/ปี เกิด.......................................  สถานที่เกดิ ................................. 

14. ทา่นมี Passport เลม่เกา่ลา่สุด หรือไม่ (ถา้มี) โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอร์ต ........................................ วันออก .................................... วันหมดอายุ ............................... ออกให้ ณ ประเทศ .......................... 

15. ทา่นเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ .......................................................................... ถึงวันที่ ...................................................................................... 

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมอืเพ่ือการขอวีซ่า Schengen กอ่นหน้านี ้

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หากทราบ)  …………………….................………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ........................................................................................................................... 

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

                 ตัวผู้ขอวีซ่าเอง   มีผู้อืน่ออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................................................... 

   บัตรเครดิต    ความสมัพันธ์ ............................................................................................... 

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต กรณีวีซ่า
ของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    
พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์   ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่น
สถานทูต เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูล
ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 



  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้
ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ช่ือบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เร่ิมงาน 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 
สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 

 หมายเหต:ุ การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางที่คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นัน้  
 
 


