
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: SFQR02 SPRING IN SWITZERLAND FRANCE 8D 5N BY QR 

SPRING IN SWITZERLAND FRANCE 8 วนั 5 คนื 

ตตี ัว๋เก็บกระเป๋าตะลุย สวติเซอรแ์ลนด ์- ปารสี ฝร ัง่เศส 
เดนิทางโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 kg. / CARRY ON 7 kg. 

สวติเซอรแ์ลนด ์ เทีย่วชมความสวยงามของธรรมชาต ิสถานทีท่อ่งเทีย่ว และศกึษาประวตัศิาสตรจ์าก

สถาปัตยกรรมอนัล า้คา่ตามเสน้ทางหลกัของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

มหาวหิารแหง่โลซานน ์สะพานไมซ้าเปล ปราสาทซลิยอง น า้พุจรวดเจ็ทโด ฯลฯ 

ชมความยิง่ใหญข่อง แมน่ า้ไรน ์แมน่ า้ทีใ่หญท่ีสุ่ดในทวปียุโรป  

   ชมหมูบ่า้นเซอรแ์มทแสนสวยทีม่ฉีากหลงัเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์  

   ชมทวิทศันแ์บบพาโนรามาของยอดเขากลาเซยีร ์3000 และสนุกกบักจิกรรมตา่งๆ 

ฝร ัง่เศส  เก็บภาพความประทบัใจกบัสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัระดบัโลกทีเ่มอืงปารสี  

   หอไอเฟล ประตูชยัฝร ัง่เศส ถนนฌ็องเซลเิซ่  พพิธิภณัฑลู์ฟร ์ จตุัรสัคองคอรด์  

   ชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก พระราชวงัแวรซ์าย ทีแ่สนยิง่ใหญอ่ลงัการ 

ลอ่งเรอืชมแมน่ า้แซน โดย บาโต มูช พรอ้มศกึษาประวตัเิมอืงปารสีตลอดท ัง้สาย 

ชอ้ปป้ิงแบบจุใจที ่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์และ เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่

 

FLIGHT  
DEPARTURE : QR837 BKK-DOH  02:30-05:45 
    QR095 DOH-ZRH 08:25-13:40 

RETURN : QR040 CDG-DOH 16:05-23:25 
    QR836 DOH-BKK 02:20-13:10 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

13 - 20 พ.ค. 65 77,500 15,500 20 

 

 

ฟร ี!!! พกัเดีย่ว 4 ทา่นแรก 

 

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซี่าและคา่บรกิาร 5,000 บาท << 



23:45 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก เคานเ์ตอร ์
Q ประตู 8 สายการบนิ QATAR AIRWAYS  โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

02:30 น. น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR837 

05:45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา ประเทศกาตาร ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

08:25 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูรคิ ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์ สายการบิน QATAR AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่QR095 

13:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิี
การทางศุลกากร  

บา่ย  น าท่านเดินทางไปสู่ เมืองสู่ เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ 

(Schaffhausen) (ระยะทาง35ก.ม. ใชเ้วลา 40 

นาที) เมืองที่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ซึง่

ตัง้อยู่ในวงลอ้มของประเทศเยอรมนีทัง้ 3 ทศิทางโดย

มี แม่น ้าไรน ์(Rhein) ไหลผ่านเมือง ใหท่้านชม

ความงามของน ้าตกไรน์ เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ที่สุด

ของทวีปยุโรป ตัง้อยู่บนแม่น ้าไรน์บริเวณพรมแดน

ระหว่างรัฐชาฟเฮาเซนิกับรัฐซูรคิ น ้าตกแห่งนี้มีความ

กวา้ง 150 เมตรและสงู 23 เมตร ปลาท่ัวไปไม่สามารถ

ว่ายขึ้นน ้าตกแห่งนี้ได ้มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มี

เทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึน้น ้าตก น ้าตกแห่งนี้ถือ

ก าเนดิขึน้ในยุคน ้าแข็งครัง้สดุทา้ยเมือ่ราว 14,000 ถงึ 17,000 ปีทีแ่ลว้ อสิระถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับ

ความสวยงามของน ้าตกไรน์ จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ 

เม ืองซูร ิค (Zurich) (ระยะทาง35ก.ม.ใชเ้วลา40

นาที)  ซูริคเป็นเมืองชัน้น าของโลกและเป็นหนึ่งใน

เมืองที่มีศูนย์กลางทางการเงินขนาดใหญ่ที่สุดแห่ง

หนึง่ซึง่ตรงขา้มกับจ านวนประชากรทีค่่อนขา้งนอ้ยของ

ประเทศ เป็นที่ตั ้งของสถาบันทางการเงินและการ

ธนาคารยักษ์ใหญ่มากมาย อีกทัง้ยังเป็นศูนย์รวมของ

ศูนย์วจัิยและศูนย์พัฒนาของประเทศ น าท่านถ่ายรูป

กับ โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster Abbey) 

โบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ปรยีบด่ังสัญลักษณ์ของเมอืง และ

อิสระใหท่้านเดินเล่น ย่านเมือง  เก่าซูริค ที่ตั ้งอยู่

บรเิวณรมิฝ่ังแม่น ้าลมิมัต ซึง่มีโบสถ์เก่าแก่ รวมถงึอาคารต่างๆ ที่บางแห่งมีอายุมากกว่า 700 ปีเลยทีเดียว 

โบสถก์รอสมุนสเตอร ์(Grossmunster Church) หนึง่ในโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์และเป็น 1 

ใน 4 โบสถห์ลักของเมอืงซรูคิ ตัง้อยู่บรเิวณรมิฝ่ังแม่น ้าลมิมัต (Limmat River) เป็นโบสถใ์ของนกิายโปรแตส

แตนท์ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอคอยคู่แฝด โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(St. Peter’s Church) หอนาฬิกาแห่งโบสถ์

เซนตปี์เตอร ์ถอืเป็นโบสถเ์กา่แกท่ีส่ดุในเมอืงซรูคิ และเป็น 1 ใน 4 โบสถห์ลักของเมอืงซรูคิ ตัง้อยู่ตดิกับเนนิ

เขาลนิเดนฮอฟ (Lindenhof Hill) ตกแต่งดว้ยสไตล์บาโรกผสมโกธคิ จุดเด่นส าคัญคือ หนา้ปัดนาฬกิาที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนนี้ความยาวประมาณ 1.4 

กโิลเมตร ทีรู่จั้กในระดับนานาชาตว่ิาเป็นถนนชอ้ปป้ิง มรีา้นคา้ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ของกันมากมาย ไดร้ับการขนาน

นามว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry, เป็นตน้  

รา้นเครือ่งประดับ  รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรูเป็นจ านวนมาก 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 

  หลังรับประทานอาหารเย็นน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (ระยะทาง52กม.ใชเ้วลา1ชม.)  

 ทีพ่กั: Holiday Inn Express - Luzern – Kriens 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่1             ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ   

วนัที ่2             ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ - ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา – ทา่อากาศยานซูรคิ –  

                       เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ - แมน่ า้ไรน ์- เมอืงซูรคิ -โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์- โบสถก์รอสมนุสเตอร ์-   

                       โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์- ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - เมอืงลูเซริน์                                     อาหาร เย็น 



เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่) 

 จากนั้นน าท่านท่องเที่ยวใน เมอืงลูเซริน์ ในเมืองลูเซริ์นสว่นใหญ่

รวมตัวกันในเขตเมืองเก่าและบรเิวณทะเลสาบ เริม่จากสัญลักษณ์

ของเมืองคือ สะพานไมซ้าเปล (Chapel bridge)  สะพานไม ้

อายุเกือบ 700 ปีนี้เป็นสะพานมีหลังคาคลุมที่ทอดขา้มแม่น ้ารอยส์

จากสถานีรถไฟไปสูฝ่ั่งเมอืงเกา่ มจุีดเด่นคอืภาพเขยีนบนคานไม ้ใต ้

หลังคาตลอดความยาวของสะพานมีหลังคาคลุมที่ทอดขา้มแม่น ้า

รอยสจ์ากสถานีรถไฟไปสูฝ่ั่งเมอืงเกา่ จากนัน้น าท่านไปชมโบถสอั์น

สวยงามที่ โบสถเ์ยซูอติ (Jesuitenkirche) คือโบสถ์โดมหัว

หอมคู่ โบสถ์นี้ตัง้อยู่ริมแม่น ้าที่ไหลแนกออกมาจากทะเลสาปตัด

ผ่านใจกลางเมือง ความงดงามโดดเด่นเป็นสง่า ภายใน หนิแกรนติ

ที่ถูกแกะสลักไวอ้ย่างอลังการ แท่นเปียโนที่ตัง้อยู่แบบกลมกลนื มี

มนต์ขลังดึงดูดใจใหจ้ิตใจสงบ อนุสาวรยีส์งิโตหนิ (The Lion 

Monument) ทีแ่กะสลักอยู่บนหนา้ผา บรเิวณหัวของสงิโตจะมีโล่

ซึง่มีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่โดยสรา้งขึน้เพื่อ

เป็นเกยีรตแิด่ความกลา้หาญ ซือ่สัตยแ์ละจงรักภักดขีองทหารสวติฯ 

ที่เสยีชวีติไปในการต่อสูป้้องกันพระราชวัง ระหว่างการปฏวัิตใิหญ่

ของฝรั่งเศส จากนัน้น าท่านไปที ่จตุรสั Schwanenplatz ทีน่ี่เป็น

โซนแหล่งชอ้ปป้ิงของลูเซริ์นมีสนิคา้แบรนด์เนมมากมาย และมี

รา้นคา้มากมายใหเ้ลือกเดินชอปป้ิง รวมถึงรา้นกาแฟ ของหวาน 

ชอคโกแลต มคีวามคกึคัก และบรรยากาศด ีอสิระใหท่้านชอปป้ิงได ้

ตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เม ืองอินเทอร์ลาเคนิ 

(Interlaken) (ระยะทาง67ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.) เมืองตากอากาศ

เล็กๆที่ สวยเหมือนในฝันตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบ Thun และ Bienz 

ลอ้มรอบดว้ยภูเขามีทิวทัศน์บรสิุทธิแ์ละสวยงามมาก ใหท่้านเดนิ

เล่นชมเมืองตามอัธยาศัย หรือ่ายรูปสวยๆรมิทะเลสาบ Thun ชอ้ป

ป้ิงสนิคา้แฮนด์เมด ตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวน

เฮอเฮ่อมทั (Hohematte) พื้นที่เปิดโล่งสีเขียวของเมือง เป็น

สนามหญา้สเีขียวกวา้งใหญ่ดูสดชืน่มากๆที่ตัง้อยู่หนา้โรงแรม The 

VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa นี่แหละ ประดับดว้ย

ววิอันสวยงามซึง่ สามารถมองเห็น 3 ยอดเขาไดทั้ง้ยอดเขาไอเกอร์ 

(Eiger), เมินช์ (Mönch) และยอดเขายุงเฟรา(Jungfraujoch) 

จากนั้นอสิระใหท่้านเดนิเล่นและไปถ่ายภาพกับ Unterseen ย่าน

เมืองเก่าของ INTERLAKEN  เรียกว่าบริเวณ Marktgasse ตัง้อยู่

บรเิวณเชงิเขา Harder ( เขาลูกเดยีวกับทีต่ัง้ Harder Kulm ) เมอืง

เก่าแห่งนี้ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี  1471  อาคารหลาย ๆ แห่งยังคงถูกอนุ

รักษณ์เอาไวอ้ย่างด ีโดยเฉพาะบรเิวณลานกลางเมอืงทีอุ่ดมไปดว้ย

รา้นคา้รา้นอาหารมากมาย แวะใหท่้านถ่ายภาพกับ Lake Thun 

เป็นทะเลสาบบรเิวณเทือกเขาแอลป์ ในอดีตทะเลสาบแห่งนี้เป็น

ทะเลสาบผืนเดียวกับทะเลสาบบรีเอนิซ ์โดยมันเคยมีชือ่ว่า ทะเล

สาบเว็นเดิล (Wendelsee) แต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 10 ทะเลสาบเวนเดิลก็แยกออกเป็นสองทะเลสาบ คือ

ทะเลสาบทูนกับทะเลสาบบรเีอนิซ ์โดยมีแม่น ้าอาเรเป็นแม่น ้าที่คอยเชือ่มทะเลสาบทัง้สองแทน โดยที่แม่น ้า

อาเรจะไหลจากทะเลสาบบรีเอนิซม์าสู่ทะเลสาบทูน เนื่องจากผวิน ้าของทะเลสาบบรเีอนิซนั์้นอยู่สูงกว่าของ

ทะเลสาบทูนอยู่ราว 6 เมตร หลัง สงครามโลกครั ้งที่สอง รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ไดม้ีค าสั่งใหน้ าอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ที่ไม่ไดใ้ชง้านจ านวนมากมาทิง้ลงในทะเลสาบทูน ยุทโธปกรณ์ดังกล่าวที่ถูกทิง้ลงในทะเลสาบนี้

อาจมนี ้าหนักรวมถงึตัง้แต่ 3,000 ตันถงึ 9,020 ตั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)  

วนัที ่3         เมอืงลูเซริน์ – สะพานไมซ้าเปล –  โบสถเ์ยซูอติ –  อนุสาวรยีส์งิโตหนิ –  จตุรสั Schwanenplatz –  

                   เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ – Hohematte – Unterseen –  Lake Thun –  เมอืงทาซ – หมูบ่า้นเซอรแ์มท –  

                   ยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ – เมอืงทาซ                                                          อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น                            



น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงทาซ (Tasch) (ระยะทาง112ก.ม.

ใชเ้วลา2ชม.) น าท่านเดนิทางสู ่เซอรแ์มท Zermatt ดว้ย 

Shuttle Train *ราคานีร้วมคา่โดยสาร* มีเวลาใหท่้าน

เดินเที่ยวชม หมู่บ ้านเซอร์แมท ที่แสนสวย และมี

บรรยากาศสบายๆลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม เป็นเมอืงทีป่ลอด

มลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ ้ ามัน

เชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่านัน้ และยังมีฉากหลังของตัว

เมืองเป็น ยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที่ได ้

ชือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีสุ่ดในสวสิ เซอรแ์มทเป็น

เมืองที่มีประชากรนอ้ยมาก และอาชพีหลักของคนพืน้เมอืง 

คือ พนักงานโรงแรมและ  รา้นอาหาร ซึง่รายไดห้ลักของ

เมืองนี้มาจากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูรอ้นและฤดูหนาว ใน

วันที่อากาศเอือ้อ านวย จากเมืองดา้นล่างนี้ถา้สภาพอากาศ

ดีและสดใด จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอรน์ ที่

ความสูง 3,833 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซึง่ความสูงของ 

ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สงูเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทอืกเขา

แอลป์ ดว้ยความสูง 4,447 เมตรจากระดับน ้าทะเล และมี

รูปทรงที่เป็นเอกลักษ์  เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น แบบ

สามเหลี่ยมคลา้ยปิรามดิที่จุดสูงสุดบนยอดเขา เรียกไดว่้า

เป็นยอดเขาทีง่ดงามทีส่ดุในสวสิ และมคีวามโดดเด่นไปอีก

เมือ่เอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ไดเ้ป็นโลโกข้องช็อคโกแล็ตดังทับเบอรโ์รน และผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญ่พาราเมา้ท์

พคิเจอรส์ซึง่มคีวามงดงามราวภาพวาดบวกกับทะเลสาบแสนงามในยามฤดูรอ้น ซึง่สะทอ้นความงามบนยอดเขาที่

มหีมิะปกคลุมตลอด ใหเ้วลาท่านอสิระเลอืกเดนิเก็บบรรยากาศความสวยงามตามอัธยาศัย  

เย็น         รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)  

น่ัง Shuttle Train กลับสู ่เมอืงทาซ (Tasch) ใชเ้วลาประมาณ 12 นาท ีและน าท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Hotel Elite Täsch 3*หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่) 

 น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงโกล เดอ ปิยง (Col 

De Pillon) (ระยะทาง152ก.ม.ใชเ้วลา2ชม.15นาที) 

ซึง่คุณจะไดเ้ริม่ตน้ประสบการณ์ Glacier 3000 ของ

คุณ ขึน้ Cable Car ไปยังสถานี Scex Rouge  (ใช ้

เวลาเดนิทางขึน้ประมาณ45นาท)ี ระหว่างทางและบน

ยอดเขา สามารถชมทวิทัศน์แบบพาโนรามาของยอด

เขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะ 24 ยอด สงู 4,000 เมตรขึน้ไป 

ยอดเขากลาเซียร ์3000 (Glacier 3000) เป็น

สว่นหนึง่ของภูเขากดูสตารด์ (Gstaad Mountain) สงู

กว่าระดับน ้าทะเล 3,000 เมตร เราสามารถทา้ทาย

ความสูงของสะพาน The Peak Walk by Tissot 

และเดนิไปตาม Glacier Walk เป็นสะพานแขวนที่มี

ความยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาทีร่ะดับความสงู 3,000 เมตร ทีส่ามารถมองเห็นววิยอดเขาของสวสิเซอร์แลนด์ 

ไดแ้ก ่จุงเฟรา แมทเทอรฮ์อรน์ และ มองบลองก ์ไดอ้ย่างชัดเจน อกีทัง้มกีจิกรรมมากมาย ใหเ้ราไดส้นุกสนานกัน 

ไม่ว่าจะเป็น Ice Express เป็นเกา้อีน่ั้งชมววิ จากดา้นบนรา้นอาหารลงมายังลานสก ีขึน้ฟร ี ใหเ้ราไดส้นุกสนาน 

เพลดิเพลนิกับกจิกรรมตืน่เตน้สนุกสนานในบรเิวณ Fun Park ใหท่้านไดเ้ล่นตามอัธยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที6่)  

 พเิศษ !!! รา้นอาหาร BOTTA ซึง่ออกแบบโดยมณัฑนากรชือ่ดงัชาวสวสิชือ่ Mario Botta อกีดว้ย 

วนัที ่4        เมอืงทาซ –  เมอืงโกล เดอ ปิยง –  ยอดเขากลาเซยีร ์3000 –  The Peak Walk by Tissot –  

                 Glacier Walk –  เมอืงมองเทรอซ ์–  ปราสาทซลิยอง                                  อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น                            



จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) 

(ระยะทาง41ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.) น าท่านถ่ายภาพดา้นนอก

ของ ปราสาทซิลยอง (Chillon castle) แห่งมองเท

รอซ ์เป็นปราสาทแห่งตระกลูซาวอย อายุเกา่แกก่ว่า 1000 

ปี สไตล์โกธกิที่มองดูแลว้เหมือนอยู่รมิทะเลสาบเจนีวา 

หลายคนคงจะคุน้หนา้คุน้ตาปราสาทซลิยอง เนื่องดว้ยเป็น

ปราสาทแห่งความภูมใิจของชาวสวสิ แมไ้ม่ใหญ่โตโอฬาร

เท่าปราสาทอื่นๆ ของยุโรป แต่โบรชัวร์แผ่นพับการ

ท่องเที่ยวของสวสิมักมีปราสาทซลิยองเป็นโลโกป้ระจ า 

ภายในแบ่งเป็นโซนต่างๆ ถัดจากก าแพงสูงตระหง่านเขา้

ไปจะเป็นลานปราสาท ทีพั่ก และทีส่ าคัญเป็นคุกส าหรับขังนักโทษ *ปิดวันที ่25 ธันวาคม และ 1 มกราคม* 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 

 ทีพ่กั: Hotel de Chailly 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที8่) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเวเวย่ ์(Vevey) (ระยะทาง7ก.ม.ใชเ้วลา15นาท)ี เมอืงที่
แสนโรแมนตกิน่ารักตัง้อยู่ในรัฐโวของสวติเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวต่างก็ขนาน
นามเวเว่ย์ใหเ้ป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera เพราะมี
อากาศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล และเมื องนี้ยังยังเป็นที่ตัง้ของ  ส านักงานใหญ่
ของบรษัิทใหญ่ดา้นอาหารของโลกอย่าง เนสท์เล่ Nestleดว้ย แวะถ่ายรูปกับจุด
ไฮไลทข์องเมอืง รูปปั้น “ชาล ีแชปปลิน้” (Chaplin Statue) ชาวอังกฤษที่มี
ผลงานสรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิาที่มคีวามหลงใหลและท่านเลือกเวเว่ยเ์ป็นสถานที่
พักกายใจในบัน้ปลายของชวีติ ถ่ายรูป สอ้มยกัษ ์The Fork ทีอ่ยู่กลางทะเลสาบ
หนา้พพิธิภัณฑเ์นสท์เล่ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโลซานน ์(Lausanne) 
(ระยะทาง18ก.ม.ใชเ้วลา30นาที)  เมืองเล็ก ๆ ที่ตัง้อยู่ตดิกับทะเลสาบเจนีวา
ทางดา้นเหนือ มีววิทวิทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบลอ้ม พรอ้มทัง้ทะเลสาบกวา้ง
ใหญ่ ผูค้นสว่นใหญ่ในเมอืงจะพูดภาษาฝรั่งเศส เพราะอยู่ใกลกั้บชายแดนประเทศ
ฝรั่งเศส สภาพบา้นเรอืนเต็มไปดว้ยตกึและอาคารรูปทรงคลาสสกิ 
ใหท่้านชมบรรยากาศของเมอืงย่านเมอืงเกา่สมัยโบราณ ชม มหา
วิหารแห่งโลซานน์ (Cathédrale de Lausanne) ตามชื่อ
เดมิเป็นโบสถค์าทอลกิ เป็นอาคารแบบโกธคิสวยตดิอันดับยุโรป
และถ่ายรูปหนา้พพิธิภัณฑโ์อลมิปิกชม Place de la Palud ซึง่
คุณจะไดเ้ห็นน ้าพุทีเ่ก่าแกท่ีสุ่ดของ Lausanne โดยมผีูพ้พิากษา
แสดงอยู่ทีเ่สาหลัก ในขัน้ตอนรอบน ้าพุคุณมักจะพบคนน่ังขณะที่
พวกเขาก าลังรอคอยนาฬกิาขา้งตน้ซึง่แสดงภาพเคลือ่นไหวจาก
ประวัติศาสตร์ทอ้งถิ่นทุกๆชั่วโมงตัง้แต่ 9:00 น. ถึง 19:00 น. 
จากนั้นอสิระใหท่้านพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ สวนเดอน็องตู (Le 
Denantou) เป็น สวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยบริเวณหัวมุม
ของสวน จะมบีันไดเล็ก ขึน้ไปอกีนดิหน่อย รูปปั้นลงิ 3 ตวั ปิดหู 
ปิดปาก ปิดตา (Three monkey monuments) มนี ้าพุรูปปั้น
ลงิ 3 ตัว ทีใ่นหลวงรัชกาลที ่9 โปรดและฉายพระรูปไวเ้สมอ และ
สมเด็จพระพี่นาง ทรงนิพนธ์ว่าหมายถงึ "ไม่ยอมฟัง ดู พูดใน
สิ่งที่เลว" และยังเป็นที่ตั ้งของ ศาลาไทย (Le Pavillon 
Thaïlandais) ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั ้งในสวนสาธารณะของ
เมอืงโลซานน์ สรา้งขึน้เพือ่เฉลมิพระเกียรตใินวโรกาสทีใ่นหลวง
รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิรริาชสมบัตคิรบ 60 ปี เมื่อปี พ.ศ.2549 
และครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสวติเซอร์แลนด์ เป็นศาลาสทีองอร่ามตัง้อยู่กลาง
สวน ออกแบบโดยนาวาอากาศเอกอาวุธ เงนิชูกลิน่ อดีตอธบิดีกรมศลิปากร และศลิปินแห่งชาต ิจากนั้นพา
ท่านไปแวะถ่ายภาพดา้นนอกที่ Olympic museum พพิธิภัณฑ์ที่บอกเล่าเรือ่งราวเกีย่วกับโอลมิปิค รอบๆ
พพิธิภัณฑบ์อกเล่าเรือ่งราวมากมาย เชน่ ลู่วิง่ หรอืรันเวยร์ัว้ไมอ้กีดว้ย 

วนัที ่5       เมอืงมองเทรอซ ์-  เมอืงเวเวย่ ์ - รูปปั้นชาล ีแชปปลิน้ - สอ้มยกัษ ์The Fork - มหาวหิารแหง่โลซานน ์-   

                 Place de la Palud - สวนเดอน็องตู - รูปปั้นลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา – ศาลาไทย –  

                 Olympic museum-เมอืงเจนวีา-น า้พุจรวดเจ็ทโด - วหิารเซนตปิ์แอร ์- นาฬกิาดอกไม ้Jardin Anglais  

                 จตุรสัปลาซดูบูรก์ เดอฟูร ์-  เมอืงดจิอง ประเทศฝร ัง่เศส                                อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น                                                                                                 



เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่) 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง63
ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.)  เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นศูนย์กลางทาง
การเงนิ การทูตตัง้อยู่มากที่สุดในโลก จากนั้นน าท่านแวะ
ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คต่างๆเริ่มตน้ที่ น า้พุจรวดเจ็ทโด 
(Jet d-Eau) ทีม่นี ้าพุพุ่งสงูถงึ 400 ฟตุเหนือทะเลสาบเจนี
วานอกจากเต็มไปดว้ยพื้นที่สเีขียวแลว้ ยังมีพื้นที่เขตเมือง
เก่าที่มีตรอกซอกซอยที่มีความน่าสนใจทางประวัตศิาสตร์ 
รวมถงึ วหิารเซนตปิ์แอร ์(St Peter's Cathedral) ซึง่มี
อายุมากกว่า 850ปี และ นาฬกิาดอกไม ้จุดถ่ายรูปส าคัญ
ตั ้งอยู่ดา้นหนึ่งของสวน Jardin Anglais ที่ติดกับถนน 
มองขา้มไปจะเห็นรา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ดอกไมจ้ะ
ถูกจัดเรยีงใหม้สีสีัน ต่างกันไปตามฤดูกาล อสิระใหท่้านเดนิ
เล่นที่เขตเมืองเก่าเจนีวา ส่วนใหญ่จะเป็นรา้นอาหาร รา้น
กาแฟ และโรงแรมต่างๆมากมาย บริเวณนี้มีชื่อเสียง
เพราะว่าเป็นทีต่ัง้ของ จตุรสัปลาซดูบูรก์ เดอฟูร ์(Place 
du Bourg de Four) ตลาดเก่าแก่ที่มีมาตัง้แต่สมัยโรมัน 
ยังคงความคลาสสคิ และมกีลิน่อายครัง้เกา่ๆ ใหท่้านลองน่ัง
จบิกาแฟ ดื่มเบียร์ ฟังเสยีงน ้าพุกระทบลงน ้า ฟังเพลงตาม
ขา้งถนนมี ชอ้ปป้ิงเล็กนอ้ย หาของกนิอร่อยๆ ถือว่าเป็นอกี
ย่านนงึซึง่ไม่ควรพลาดในการมาเทีย่วเมอืงเจนีวา จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู่ เมอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝร ัง่เศส 
(ระยะทาง 263ก.ม. ใชเ้วลา 3 ชม.)   

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) 

ทีพ่กั: Hotel Inn Express Dijon 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่1) 

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางไปสู ่ เมอืงปารสี (Paris) (ระยะทาง 315 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ชม.)  เป็นเมอืง

หลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศฝรั่งเศส ตัง้อยู่บนแม่น ้าแซน บรเิวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส อยู่

ตรงใจกลางแควน้อีล-เดอ-ฟร็องส ์  ในขณะทีเ่ขตมหานครปารสี มปีระชากรเกอืบ 12 ลา้นคนและเป็นหนึ่งใน

พืน้ทีท่ีม่ปีระชากรสงูทีส่ดุแห่งหนึง่ในทวปียุโรป  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่2) 

เริม่ตน้เทีย่วเมอืงปารสีดว้ยการพาทุกท่านไป หอไอเฟล  

(Eiffel Tower) เ ป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของ

ประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารก่อสรา้งโดยโครงเหล็ก

ทั้งหมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึก

ประมาณ 75 ชัน้) สรา้งเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตัง้

ตามชื่อของสถาปนิกที่คนออกแบบชือ่ว่า “กุสตาฟ ไอ

เฟล” ซึง่เป็นทัง้วศิวกรและสถาปนกิชือ่ดังของฝรั่งเศสใน

ยุคนัน้ ซึง่เชีย่วชาญดา้นการกอ่สรา้งงานเหล็กโดยเฉพาะ 

หอไอเฟลสรา้งขึ้นมาเพื่อใชเ้ป็นผลงานในการเฉลิม

ฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏวัิตปิระเทศฝรั่งเศส 

และเพื่อแสดงถงึความร ่ารวย ยิง่ใหญ่ รวมถงึความส าเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้นดว้ยหนึง่ 

ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือลานตรงขา้งหนา้ปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่ใกล ้ๆ กับสถานีของ 

Trocadéro ที่เราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่ายแลว้จะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบังความ

สวยงามแน่นอน ไปต่อกันที่ ประตูชยัฝร ัง่เศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์

เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสรา้งขึ้นปี พ.ศ. 

2349 มคีวามสงู 49.5 เมตร มคีวามกวา้ง 45 เมตรและมคีวามลกึถงึ 22 เมตรถูกจัดอันดับเป็นประตูชัยทีใ่หญ่

อันดับ 2 ของโลกหลังจากที่จักรพรรดิ นโปเลียนที่ 1 ไดร้ับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ ์ใชเ้วลา

กอ่สรา้งยาวนานกว่าสามสบิปี ใชศ้ลิปะคลาสสคิใหม่ทีดั่ดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใช ้

รูปปั้นแกะสลักจากช่างแกะสลักคนส าคัญแห่งยุค มีรูปแกะสลักที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ 

วนัที ่ 6     เมอืงดจิอง – เมอืงปารสี - หอไอเฟล - ประตูชยัฝร ัง่เศส - ถนนฌ็องเซลเิซ่ - พพิธิภณัฑลู์ฟร ์-   

                จตุัรสัคองคอรด์  - หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์- ลอ่งเรอืชมแมน่ า้แซน - เอาทเ์ล็ทลาวลัเล ่              

               อาหาร เชา้, เทีย่ง                                                                                                             

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_communes_in_France_with_over_20,000_inhabitants&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B


รวมทัง้สดุดีการเสยีสละแก่วีรชนทหารกลา้ที่ท าเพื่อประเทศฝรั่งเศส ต่อมาถูกตัง้ใหเ้ป็นอนุสรณ์ของทหาร

ฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 ซึง่ในปัจจุบันยังเป็นสสุานของทหารนรินามทีท่ าเพื่อประเทศฝรั่งเศสอีก

ดว้ย จากนั้นไปที่ถนนที่มีชือ่เสยีงที่โด่งดังที่สุดในฝรั่งเศส ถนนฌ็องเซลเิซ่ (Champs Elysees)  เป็น

หนึง่ในถนนทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังในฝรั่งเศส ย่านศูนยก์ารคา้ระดับพรเีมียม แหล่งรวมสนิคา้แบรนดดั์งระดับโลก

ทุกแบรนด์ รา้นอาหารที่มีความหรูหราอลังการ ถือว่าเป็นย่าน

ธุรกจิที่ส าคัญของกรุงปารีส ย่านการคา้ที่มีค่าเช่าที่แพงที่สุดใน

โลก และยังถูกจัดอันดับใหแ้ป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ตกึส่วน

ใหญ่บนถนนฌ็องเซลิเซ่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสาน

ศิลปะ Art Deco กับการตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เขา้ไว ้

ดว้ยกันอย่างลงตัว จากนั้นพาท่านไปเยี่ยมชมดา้นนอกของ 

พิพิธภ ัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เ ป็นพิพิธ ภัณฑ์ที่มี

ชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จัดแสดงไป

จนถงึความเกา่แกแ่ละยิง่ใหญ่ของสถานที่ท าใหเ้ป็นพพิธิภัณฑ์ที่

มีความส าคัญระดับโลก ก่อตัง้ขึน้โดยพระเจา้ฟิลปิที่ 2 ก่อนที่จะ

ถูกขยายใหเ้ป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 

(Louvre Museum) เ ป็ นสถานที่ เ ก็บ รักษาผลงานศิลปพที่

ทรงคุณค่าไวม้ากกว่า 400,000 ชิน้ แต่น ามาจัดแสดงใหช้มเพียง 

40,000 ชิน้เท่านัน้ ซึง้แน่นอนว่าผลงานศลิปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกัน

มาว่าเป็นสมบัติจากการที่ฝรั่งเศสน ามาจากประเทศที่ตนชนะ

สงคราม จากนั้นพาทุกท่านไปที่ จตุัรสัคองคอรด์ (Place de 

la Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจ าทางประวัตศิาสตร์

ในกรุงปารสี เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมอืงและการปฏวัิติ

การปกครองของฝรั่งเศส จัตุรัสคองคอร์ดถูกสรา้งขึ้นในสมัยของพระเจา้หลุยส์ที่ 15 โดยสถาปนิกชื่อ 

Jacques Ange Gabriel และสรา้งเสร็จสิน้ในปี ค.ศ.1755 เพือ่ประดษิฐานพระบรมรูปทรงมา้แต่ถูกท าลายโดย

พระเจา้หลุยสท์ี่ 16 พรอ้มกับการน าเครื่องประหารชวีติกโิยติน 

(Guillotine) มาตั ้งแทน อีกสิ่งที่น่าใจคือ ประติมากรรมน ้าพุ 

Fontaine de Jacques Hirtoff ที่ ตั ้ ง ส ง่ า อ ยู่ ภ า ย ในจตุ รั ส

คองคอร์ด  อิสระชอ้ปป้ิงที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ 

(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูที่มีชือ่เสยีงมากที่สุดแห่ง

หนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิด

ใหบ้ริการครั ้งแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็น

หา้งสรรพสนิคา้แฟชั่นชัน้น าของโลกอย่างทุกวันนี้แต่กอ่นเป็นแค่

รา้นคา้ขาย เสือ้ผา้เล็กๆ ทีหั่วมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่

นานไดม้ีการขยับขายพื้นที่เพื่อใหเ้พียงพอต่อจ านวนพนักงาน

และลูกคา้ทีม่าจับจ่ายใชส้อย มบีันทกึว่าเป็นปีทีม่ยีอดขายสงูสุด

มาก ซึง่ในปัจจุบัน Galleries Lafayette มสีาขาแบ่งอยู่ตามเมอืง

ใหญ่ๆทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ ทัง้หมด 61 แห่ง 

จากนั้นพาทุกท่านไป ล่องเรอืชมแมน่ า้แซน โดย บาโต มูช 

(Bateaux-Mouches)  รอบละประมาณ 1 ชม. มีการบรรยาย

เกี่ยวกับประวัตเิมืองปารสีตลอดทัง้สายการเดนิทางระหว่างสอง

ขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หอไอเฟล 

หรอื พพิธิภัณฑลู์ฟร ์เป็นตน้ จากนัน้พาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงแบบจุ

ใจ อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัยที่ เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล่ 

(La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 41 กม. ใชเ้วลา

เดนิทาง 1 ชม.)   เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชือ่ดัง

ต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างนอ้ย 30 

เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่

อาจลดราคาไปถงึ 70 เปอร์เซ็นต์ดว้ยกัน ท าใหเ้ป็นสถานที่ที่

ไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชืน่ชอบการช็

อปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม โดยปัจจุบัน เอาท์เล็ทลาวัลเล่มีสนิคา้

แบรนด์เนมจ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งในแบ

รนดท์ีไ่ดร้ับความนยิมใน และยังม ีGUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรอื BACCARAT ก็มเีชน่กัน  

เย็น   อสิระอาหารเย็น เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น  

น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงปารสี (ระยะทาง 41 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.)    
ทีพ่กั: Best western Plus Paris Velizy 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่3) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากของฝรั่งเศส น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์าย 

(Versailles Palace) (ระยะทาง 22 กม. ใชเ้วลา 45 นาที) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงมากทีส่ดุ

ของประเทศฝรั่งเศส นับเป็นพระราชวังทีม่ีความยิง่ใหญ่และงดงามอลังการมาก จนตดิ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ของโลก อีกทัง้ยังไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสรา้งในรูปแบบสถาปัตยกรรม

สไตลค์รสิตศ์ตวรรษที ่17 และ 18 ภายในประกอบดว้ยหอ้งถงึ 700 หอ้ง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และ

งานแกะสลักจากศลิปินชัน้เอก 15,034 ชิน้ ควรามกวา้งขวางวัดไดจ้ากขนาดพื้นที่ของพระราชวัง ทัง้หมด 

800 เฮกการ ์(5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นสว่นใหญ่ๆ ดว้ยกัน ไดแ้ก ่The Palace หรอืดา้นในของพระราชวัง 

มีหอ้งมากมายถงึ 700 หอ้ง ไม่ว่าจะเป็น หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย, หอ้งส าราญ และหอ้งพ านักอื่นๆ แต่ไม่มี

หอ้งน ้าแมแ้ต่เพียงหอ้งเดียว , หอ้งกระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็นหอ้งที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง 

และมชีือ่เสยีงโด่งดังมากทีส่ดุ ถูกกอ่สรา้งดว้ยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจยีรไนสดุวบิวับทัง้หมด 17 บาน เมือ่เปิด

ออกมาจะพบเห็นมุมทีส่วยทีส่ดุของสวนแวรซ์าย The Gardens สวนทีต่กแต่งใหม้ลีวดลายเหมอืนเขาวงกต 

ประดับประดาดว้ยตน้ไม ้สวนดอกไมแ้บบเรขาคณิต มีประตมิากรรมและหนิอ่อนโดยไดร้ับแรงบันดาลใจจาก

เทพนยิายกรกีโรมัน, The Estate of Trianon พระต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมาร ีอองตัวเนต และ

สวนดอกไมส้ว่นตัว ท่ามกลางหมู่บา้นชนบททีเ่งยีบสงบ ซึง่พระนางทรงโปรดทีจ่ะมาพักผ่อนและใชช้วีติเรยีบ

ง่ายแบบคนธรรมดาท่ัวไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร ัง่เศส เพือ่เดนิทางกลับสู ่    

กรุงเทพฯ 

16.05 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่QR040 

23:25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา ประเทศกาตาร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
 

02:20 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR836 
13:10 น.         เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 
** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

Update 18/3/2565 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( Update 24 กุมภาพนัธ ์2565 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

ผูท้ ีไ่ดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งมผีล Test Covid 

1. ฉีดวัคซนีครบแลว้ 2 เข็ม 

2. เด็กอายุต ่ากว่า16ปี 
3. ผูท้ีร่ักษาหายจากโควดิแลว้  
4. บุคคลทีป่่วยและไม่สามารถเทสโควดิได ้

ตอ้งแสดง Covid Certificate เพือ่เขา้สวสิเซอรแ์ลนด ์

วนัที ่ 7              เมอืงปารสี - พระราชวงัแวรซ์าย - สนามบนินานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล –  

                         ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา                                                                           อาหาร เชา้ 

วนัที ่8             ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา – ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ 



ผูเ้ดนิทางทีจ่ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR 72 ช ัว่โมง หรอื Antigen Rapid Test (ART) 24 ช ัว่โมง 

กอ่นเครือ่งออกน ามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคา้ทเ์ตอรส์ายการบนิ  

1. ผูท้ีฉี่ดวัคซนีไม่ครบโดส  

2. ผูท้ีไ่ม่ไดฉี้ดวัคซนี  

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  

2. เอกสารใบรบัรองทีไ่ดร้บัวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม หรอื Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค     

    กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เตรยีมเอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

4. หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คนื พรอ้มค่าตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ และรถรบัสง่จากสนามบนิ-โรงแรม 

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์จะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้  

ชนดิของวคัซนีโควด-19 ทีป่ระเทศสวสิเซอรแ์ลนดร์บัรอง ม ีดงันี ้ 

Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran) 

Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna) 

AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®/ Covishield™) 

Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S) 

Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)) 

Sinovac (CoronaVac) 

 

►ผูท้ีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีสองชนดิทีแ่ตกตา่งกนัจะถอืวา่ไดร้บัการฉดีวคัซนีครบถว้นหาก: 

วคัซนีทีใ่ชไ้ดร้บัการอนุมตัจิากทางการในสวติเซอรแ์ลนด ์(Swissmedic) และสหภาพยุโรป (EMA)  

หรอือยูใ่นรายการใชใ้นกรณีฉุกเฉนิของ WHO  

- วคัซนี SARS-CoV-2 (Vero Cell) (Sinopharm/BIBP) 

- CoronaVac (ซโินวคั) 

- โคแวกซนิ® 

 

► ผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนียงัไมค่รบตามเกณฑห์รอืไดร้บัวคัซนีทีไ่มไ่ดร้บัการรบัรองจาก EMA ตอ้งเขา้รบัวคัซนีชนดิ 

mRNA เพิม่เตมิเพือ่ใหค้รบตามเกณฑ ์โดยการฉดีวคัซนีเพิม่เตมิจะเป็นไปตามรูปแบบดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  



ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวต่างชาตเิท่านัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลุมการรักษาโควดิในต่างประเทศวงเงนิ USD 20,000 (ส าหรับชาวต่างชาตเิท่านัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอย่างนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกขอ้มูลสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” แสดงต่อเจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่านมาถงึ 

2. ผ่านกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคุมโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอ

ผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR 1 ครัง้ (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านทีส่นใจ) 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางต่อไดโ้ดยไม่ตอ้งกักตัว  

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบรษัิทที่มีโปรแกรมใกลเ้คียงกัน หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท า

การแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงค์เดนิทางต่อ) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท  

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร ์

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกลวั้นเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้ง

ช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคืนเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัด

จาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวัน

ได)้ 

2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มค่ีาใชจ่้ายพัก

เดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมือง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  



5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โค

วดิ-19 หรอือุบตัเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลที่

ประกนัครอบคลุมการรกัษาเทา่น ัน้ (เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษา

ขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้

การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกัน

เฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านั้น แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

9. ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่บรกิารและคา่วซี่า 5,000 บาท 

8. ค่าทิปไกด์ คนขบัรถ ท่านละ 50 EURO  หรือ 1,900 บาท/ท่าน ส าหรบัหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความ

ประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 

9. แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และค่าตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR 1 คร ัง้ พรอ้ม

รถรบัสง่สนามบนิ เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านทีส่นใจ) 

 

กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่นคา่วซี่าและคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 



11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12 .การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอื

อุบตัเิหตุตา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการรกัษา

เทา่น ัน้ (เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณี

ลูกคา้ตอ้งการซื้อประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  ซึ่งความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันีโดยท ัง้นี้การท าประกนันีจ้ากบรษิทั  

มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทาง

เท่าน ัน้ แต่ท ัง้นี ้ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่น

ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด 

ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาเชงเกน้ (Switzerland) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซ่ีา 10-15 วนัท าการ 

** หากผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซี่าของทวัร ์** 
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาอยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมี

จ านวนหนา้เหลืออย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพื่อใหท้างสถานทูตตดิหนา้วีซา่ (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท า

พาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งใหกั้บเจา้หนา้ที) หากผูส้มัครเคยไดร้ับวีซา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหกั้บทาง

บรษัิททัวร ์     เพือ่น าไปแสดงต่อสถานทูต 
 

2. รูปถ่าย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ 3

เดือน หา้มตกแต่งรูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใส่เครื่องประดับ,หา้มใส่คอนแทคเลนส ์ และตอ้งเป็นรูปที่ถ่ายจากรา้น

ถ่ายรูปเท่านัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถ่ายช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
 (ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ท่านจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ดังน้ี 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 



โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดนิทางไปกับบิดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนังสือ
รับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ
บุคคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหกั้บเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอ
ตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมี

นายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมาย
ทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ี่
รับยื่นวีซ่า กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ี
อ านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบัน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   

โดยระบุต าแหน่งงาน, เงนิเดือนที่ไดร้ับ, วัน เดือน ปี ที่เริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่
ตอ้งระบุชือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตรา
บรษัิท และลงนามผูม้อี านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ 
(DBD), (คัดส าเนาไม่เกนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพจิารณา

บัตรนักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสามี   
ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกลุ    
วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสัมพันธร์่วมกัน (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ 
ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐาน
หรอืเอกสารประกอบ อาท ิรูปถ่ายรา้น, สัญญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง Statement  รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชทีี่มีประวัตกิารเดนิ

บัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงให ้
เห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลับสูภู่มลิ าเนา โดย 
Statement ตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านั้น หากผูย้ื่นค ารอ้งวีซ่า ปริ้นเอกสารผ่าน 
Internet/Application ท่านจ าเป็นตอ้งน าเอกสารไปใหธ้นาคารประทับตราอกีครัง้ 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง  จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง 
(Sponsor Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยใหบุ้คคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน 
(Sponsor) ด าเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         Bank  
Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี (Sponsor) 
และระบุชื่อผูเ้ดินทาง/ผูท้ี่ไดร้ับการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกับ
พาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรุณายืน่ขอจากธนาคารล่วงหนา้ บางแห่งอาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน) 

 

หมายเหตุ: ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเท่านัน้ (Bank Statement) 
 

** สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทุนทุกประเภท ** 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วซ่ีาเชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจริง 

เน่ืองจากบรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหกั้บทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวีซ่า และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ
กรอกประวัต/ิขอ้มูลสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็น
จรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารล่าชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมื่อท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวร์เรียบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทัวร์ พรอ้มจัดส่งใหกั้บบรษัิทฯ
ทันท ี!! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 

 การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว่้าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีท่่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
 



 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไป
สัมภาษณ์ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสภุาพ) ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่่าน 

ตลอดทัง้ช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่
ขอความร่วมมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกล่าวใหกั้บทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทูตเชน่กัน 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวีซา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรียนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่

ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 

เอกสารทุกฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบูรณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มูลใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .............................................................................................................. 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส 

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

5. ทีอ่ยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส 

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

6.โทรศัพทม์อืถอื (โปรดระบุ) .............................................. โทรศัพทบ์า้น (ถา้ม)ี .......................................... 

7. อาชพีปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองการงาน)  .................................................................................. 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์.............โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ...................................อเีมล ์.......................... 

9. รายไดต่้อเดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกันอยู่ 

11. ชือ่-สกลุคู่สมรส (ถา้ม)ี .............................................วัน/เดอืน/ปี เกดิ................สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ชือ่-สกลุของบดิา .....................................................วัน/เดอืน/ปี เกดิ................สถานทีเ่กดิ...................... 

13. ชือ่-สกลุของมารดา ..................................................วัน/เดอืน/ปี เกดิ................สถานทีเ่กดิ...................... 

14. ท่านม ีPassport เล่มเกา่ล่าสดุ หรอืไม่ (ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ท่านเคยไดร้ับวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา หรอืไม ่(โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวซีา่ .......................) 

ไม่เคย 



เคยได ้ ใชไ้ดตั้ง้แต่วันที ่..............................................ถงึวันที ่.................................................. 

16. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

     ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

18. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

           ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกค่าใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสัมพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         

กรณีวซีา่ของท่านไม่ไดรั้บการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 
 

 เมือ่ท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์)    

พรอ้มจัดส่งใหกั้บบรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวีซา่ บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิ ์  ไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่น
สถานทูต เน่ืองจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มูล
ทีไ่ม่สอดคลอ้งกับความเป็นจรงิ อาจสง่ผลต่อผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้ กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านให ้
ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่
งาน 

 

 เมือ่ท่านไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยื่นวีซ่าใหกั้บบริษัทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 

สัปดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ เพือ่ใหส้ถานทูตดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 
 

 หมายเหตุ: การอนุมัตวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต บรษัิทฯไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิท

เป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านัน้  
 

 

 
 
 

 
 


