
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22892 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: SFQR02 SPRING IN SWITZERLAND FRANCE 8D5N BY QR 

SFQR02 SPRING IN SWITZERLAND FRANCE 8 วนั 5 คนื 

ตตี ัว๋เก็บกระเป๋าตะลยุ สวติเซอรแ์ลนด ์- ปารสี ฝร ัง่เศส 
เดนิทางโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กก. / CARRY ON 7 กก. 

รวมคา่ตรวจ RT-PCR 1 คร ัง้ทีฝ่ร ัง่เศส 
สวติเซอรแ์ลนด ์ เทีย่วชมความสวยงามของธรรมชาต ิสถานทีท่อ่งเทีย่ว และศกึษาประวตัศิาสตรจ์าก

สถาปตัยกรรมอนัล า้คา่ตามเสน้ทางหลกัของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

มหาวหิารแหง่โลซานน ์สะพานไมซ้าเปล ปราสาทซลิยอง น า้พจุรวดเจ็ทโด ฯลฯ 

ชมความยิง่ใหญข่อง แมน่ า้ไรน ์แมน่ า้ท ีใ่หญท่ีส่ดุในทวปียโุรป  

   ชมหมูบ่า้นเซอรแ์มทแสนสวยทีม่ฉีากหลงัเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์  

   ชมทวิทศันแ์บบพาโนรามาของยอดเขากลาเซยีร ์3000 และสนกุกบักจิกรรมตา่งๆ 

ฝร ัง่เศส  เก็บภาพความประทบัใจกบัสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัระดบัโลกทีเ่มอืงปารสี  

   หอไอเฟล ประตชูยัฝร ัง่เศส ถนนฌ็องเซลเิซ ่ พพิธิภณัฑล์ฟูร ์ จตัรุสัคองคอรด์  

   ชม 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก พระราชวงัแวรซ์าย ทีแ่สนยิง่ใหญอ่ลงัการ 

ลอ่งเรอืชมแมน่ า้แซน โดย บาโต มชู พรอ้มศกึษาประวตัเิมอืงปารสีตลอดท ัง้สาย 

ชอ้ปป้ิงแบบจใุจที ่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 

 

ราคารวม ตรวจ RT-PCR 1 คร ัง้ 
ทีฝ่ร ัง่เศส 

 

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 5,000 บาท << 



23:45 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก 

เคานเ์ตอร ์Q ประต ู8 สายการบนิ QATAR AIRWAYS  โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

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

05:45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา ประเทศกาตาร ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

08:25 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานซูรคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด  ์สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่QR095 

13:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิี
การทางศลุกากร  

บา่ย  น าท่านเดนิทางไปสู่ เมืองสู่ เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ 

(Schaffhausen) (ระยะทาง35ก.ม. ใชเ้วลา 40 

นาที) เมอืงทีต่ัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ซึง่

ตัง้อยูใ่นวงลอ้มของประเทศเยอรมนีทัง้ 3 ทศิทางโดย

ม ีแม่น า้ไรน ์(Rhein) ไหลผ่านเมือง ใหท้่านชม

ความงามของน ้าตกไรน์ เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ที่สุด

ของทวีปยุโรป ตัง้อยู่บนแม่น ้ าไรน์บริเวณพรมแดน

ระหว่างรัฐชาฟเฮาเซนิกับรัฐซรูคิ น ้าตกแห่งนี้มคีวาม

กวา้ง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ปลาทั่วไปไม่

สามารถวา่ยขึน้น ้าตกแหง่นี้ได ้มเีพยีงปลาไหลเทา่นัน้

ทีม่เีทคนคิเฉพาะตัวในการไตข่ึน้น ้าตก น ้าตกแหง่นี้ถอื

ก าเนดิขึน้ในยคุน ้าแข็งครัง้สดุทา้ยเมือ่ราว 14,000 ถงึ 17,000 ปีทีแ่ลว้ อสิระถา่ยภาพเก็บความประทับใจกับ

ความสวยงามของน ้าตกไรน ์จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่

เมอืงซูรคิ (Zurich) (ระยะทาง35ก.ม.ใชเ้วลา40

นาท)ี  ซรูคิเป็นเมืองชัน้น าของโลกและเป็นหนึ่งใน

เมืองที่มีศูนย์กลางทางการเงนิขนาดใหญ่ที่สุดแห่ง

หนึง่ซ ึง่ตรงขา้มกบัจ านวนประชากรทีค่อ่นขา้งนอ้ยของ

ประเทศ เป็นที่ตั ้งของสถาบันทางการเงินและการ

ธนาคารยักษ์ใหญม่ากมาย อกีทัง้ยังเป็นศูนยร์วมของ

ศนูยว์จัิยและศนูยพั์ฒนาของประเทศ น าท่านถา่ยรูป

กบั โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster Abbey) 

โบสถท์ีม่ชีือ่เสยีงทีเ่ปรยีบด่ังสัญลักษณ์ของเมอืง และ

อสิระใหท้่านเดนิเล่น ย่านเมือง เก่าซูรคิ ที่ตัง้อยู่

บรเิวณรมิฝ่ังแม่น ้าลมิมัต ซึง่มโีบสถเ์กา่แก ่รวมถงึอาคารต่างๆ ทีบ่างแห่งมอีายุมากกว่า 700 ปีเลยทเีดยีว 

โบสถก์รอสมนุสเตอร ์(Grossmunster Church) หนึง่ในโบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์และเป็น 1 

ใน 4 โบสถห์ลักของเมอืงซรูคิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังแมน่ ้าลมิมัต (Limmat River) เป็นโบสถใ์ของนกิายโปรแตส

แตนท ์ทีม่จีุดเดน่อยูท่ีห่อคอยคูแ่ฝด โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(St. Peter’s Church) หอนาฬกิาแหง่โบสถ์

เซนตปี์เตอร ์ถอืเป็นโบสถเ์กา่แกท่ีส่ดุในเมอืงซรูคิ และเป็น 1 ใน 4 โบสถห์ลักของเมอืงซรูคิ ตัง้อยูต่ดิกับเนนิ

เขาลนิเดนฮอฟ (Lindenhof Hill) ตกแตง่ดว้ยสไตลบ์าโรกผสมโกธคิ จุดเดน่ส าคัญคอื หนา้ปัดนาฬกิาทีม่ี

ขนาดใหญท่ีส่ดุในยุโรป ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนนี้ความยาวประมาณ 1.4 

กโิลเมตร ทีรู่จั้กในระดับนานาชาตวิา่เป็นถนนชอ้ปป้ิง มรีา้นคา้ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ของกันมากมาย ไดรั้บการขนาน

นามวา่เป็นถนนทีแ่พงทีส่ดุในโลก ไมว่า่จะเป็น Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry, เป็นตน้  

รา้นเครือ่งประดับ  รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรเูป็นจ านวนมาก 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี1่) 

  หลังรับประทานอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (ระยะทาง52กม.ใชเ้วลา1ชม.)  

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

)ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7วันกอ่นวนัเดนิทาง( 

 

วนัที ่1             ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ   

วนัที ่2             ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ - ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา – ทา่อากาศยานซูรคิ – เมอืง

ชาฟฟ์เฮาเซนิ - แมน่ า้ไรน ์- เมอืงซูรคิ -โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์- โบสถก์รอสมนุสเตอร ์-  โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์- ถนน

บานโฮฟซตราสเซอ - เมอืงลเูซริน์                                                                                                 อาหาร เย็น 



เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี2่) 

 จากนัน้น าทา่นทอ่งเทีย่วใน เมอืงลูเซริน์ ในเมอืงลเูซริน์สว่นใหญ่

รวมตัวกันในเขตเมอืงเกา่และบรเิวณทะเลสาบ เริม่จากสัญลักษณ์

ของเมอืงคอื สะพานไมซ้าเปล (Chapel bridge)  สะพานไม ้

อายเุกอืบ 700 ปีนี้เป็นสะพานมหีลังคาคลมุทีท่อดขา้มแมน่ ้ารอยส์

จากสถานีรถไฟไปสูฝ่ั่งเมอืงเก่า มจีุดเด่นคือภาพเขยีนบนคานไม ้

ใตห้ลังคาตลอดความยาวของสะพานมหีลังคาคลมุทีท่อดขา้มแมน่ ้า

รอยสจ์ากสถานีรถไฟไปสูฝ่ั่งเมอืงเกา่ จากนัน้น าทา่นไปชมโบถสอ์นั

สวยงามที ่โบสถเ์ยซูอติ (Jesuitenkirche) คอืโบสถโ์ดมหัว

หอมคู่ โบสถน์ี้ตัง้อยู่รมิแม่น ้าทีไ่หลแนกออกมาจากทะเลสาปตัด

ผา่นใจกลางเมอืง ความงดงามโดดเดน่เป็นสงา่ ภายใน หนิแกรนติ

ทีถ่กูแกะสลักไวอ้ยา่งอลังการ แทน่เปียโนทีต่ัง้อยู่แบบกลมกลนื มี

มนตข์ลังดงึดูดใจใหจ้ติใจสงบ อนุสาวรยีส์งิโตหนิ  )The Lion 

Monument) ทีแ่กะสลักอยูบ่นหนา้ผา บรเิวณหัวของสงิโตจะมโีล่

ซ ึง่มีกากบาทสัญลักษณ์ของสวติเซอร์แลนดอ์ยู่โดยสรา้งขึน้เพื่อ

เป็นเกยีรตแิดค่วามกลา้หาญ ซือ่สตัยแ์ละจงรักภักดขีองทหารสวติฯ 

ทีเ่สยีชวีติไปในการต่อสูป้้องกันพระราชวัง ระหว่างการปฏวิัตใิหญ่

ของฝร่ังเศส จากนัน้น าทา่นไปที ่จตรุสั Schwanenplatz ทีน่ี่เป็น

โซนแหล่งชอ้ปป้ิงของลูเซริ์นมีสนิคา้แบรนด์เนมมากมาย และมี

รา้นคา้มากมายใหเ้ลือกเดนิชอปป้ิง รวมถงึรา้นกาแฟ ของหวาน 

ชอคโกแลต มคีวามคกึคัก และบรรยากาศด ีอสิระใหท้า่นชอปป้ิงได ้

ตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอนิเทอรล์าเคนิ 

(Interlaken) (ระยะทาง67ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.) เมอืงตากอากาศ

เล็กๆที ่สวยเหมอืนในฝันตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบ Thun และ Bienz 

ลอ้มรอบดว้ยภูเขามทีวิทัศน์บรสิุทธิแ์ละสวยงามมาก ใหท้่านเดนิ

เลน่ชมเมอืงตามอัธยาศัย หรอืา่ยรูปสวยๆรมิทะเลสาบ Thun ชอ้ป

ป้ิงสนิคา้แฮนดเ์มด ตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวน

เฮอเฮ่อมทั (Hohematte) พื้นที่เปิดโล่งสเีขียวของเมือง เป็น

สนามหญา้สเีขยีวกวา้งใหญ่ดสูดชืน่มากๆทีตั่ง้อยู่หนา้โรงแรม The 

VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa นี่แหละ ประดับดว้ย

ววิอนัสวยงามซึง่ สามารถมองเห็น 3 ยอดเขาไดทั้ง้ยอดเขาไอเกอร ์

(Eiger), เมนิช ์(Mönch) และยอดเขายุงเฟรา(Jungfraujoch) 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่และไปถา่ยภาพกับ Unterseen ยา่น

เมอืงเกา่ของ INTERLAKEN  เรยีกวา่บรเิวณ Marktgasse ตัง้อยู่

บรเิวณเชงิเขา Harder ( เขาลกูเดยีวกบัทีต่ัง้ Harder Kulm ) เมอืง

เกา่แหง่นี้กอ่ตัง้มาตัง้แตปี่  1471  อาคารหลาย ๆ แหง่ยังคงถกูอนุ

รักษณ์เอาไวอ้ยา่งด ีโดยเฉพาะบรเิวณลานกลางเมอืงทีอ่ดุมไปดว้ย

รา้นคา้รา้นอาหารมากมาย แวะใหท้า่นถ่ายภาพกับ Lake Thun 

เป็นทะเลสาบบรเิวณเทอืกเขาแอลป์ ในอดตีทะเลสาบแห่งนี้เป็น

ทะเลสาบผืนเดียวกับทะเลสาบบรีเอนิซ ์โดยมันเคยมชีือ่ว่า ทะเล

สาบเว็นเดลิ (Wendelsee) แต่ในครสิตศ์ตวรรษที ่10 ทะเลสาบเวนเดลิก็แยกออกเป็นสองทะเลสาบ คือ

ทะเลสาบทนูกับทะเลสาบบรเีอนิซ ์โดยมแีมน่ ้าอาเรเป็นแมน่ ้าทีค่อยเชือ่มทะเลสาบทัง้สองแทน โดยทีแ่มน่ ้า

อาเรจะไหลจากทะเลสาบบรเีอนิซม์าสูท่ะเลสาบทนู เนื่องจากผวิน ้าของทะเลสาบบรเีอนิซนั์น้อยู่สงูกว่าของ

ทะเลสาบทูนอยู่ราว 6 เมตร หลัง สงครามโลกครัง้ที่สอง รัฐบาลสวติเซอร์แลนดไ์ดม้ีค าสั่งใหน้ าอาวุธ

ยทุโธปกรณ์ทีไ่ม่ไดใ้ชง้านจ านวนมากมาทิง้ลงในทะเลสาบทนู ยทุโธปกรณ์ดังกลา่วทีถ่กูทิง้ลงในทะเลสาบนี้

อาจมนี ้าหนักรวมถงึตัง้แต ่3,000 ตันถงึ 9,020 ตั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี3่)  

วนัที ่3         เมอืงลเูซริน์ – สะพานไมซ้าเปล - โบสถเ์ยซอูติ - อนสุาวรยีส์งิโตหนิ - จตรุสั Schwanenplatz - เมอืง

อนิเทอรล์าเคนิ – Hohematte – Unterseen - Lake Thun - เมอืงทาซ – หมูบ่า้นเซอรแ์มท - ยอดเขาแมททอร์

ฮอรน์ – เมอืงทาซ                                                                                                       อาหาร เชา้, เทีย่ง, 

เย็น                            



น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาซ (Tasch) (ระยะทาง112ก.ม.

ใชเ้วลา2ชม.) น าท่านเดนิทางสู่ เซอรแ์มท Zermatt 

ดว้ย Shuttle Train *ราคานีร้วมคา่โดยสาร* มเีวลา

ใหท้า่นเดนิเทีย่วชม หมูบ่า้นเซอรแ์มท ทีแ่สนสวย และมี

บรรยากาศสบายๆลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม เป็นเมอืงทีป่ลอด

มลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ ้ ามัน

เชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านัน้ และยังมฉีากหลังของตัว

เมอืงเป็น ยอดเขาแมททอรฮ์อรน์  )Matterhorn) ทีไ่ด ้

ชือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวสิ เซอรแ์มทเป็น

เมอืงทีม่ปีระชากรนอ้ยมาก และอาชพีหลักของคนพืน้เมอืง 

คอื พนักงานโรงแรมและ  รา้นอาหาร ซึง่รายไดห้ลักของ

เมอืงนี้มาจากการท่องเทีย่วในชว่งฤดรูอ้นและฤดูหนาว ใน

วันทีอ่ากาศเอือ้อ านวย จากเมอืงดา้นลา่งนี้ถา้สภาพอากาศ

ดแีละสดใด จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ที่

ความสงู 3,833 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซึง่ความสงูของ 

ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สงูเดน่เป็นสงา่ทา่มกลางเทอืกเขา

แอลป์ ดว้ยความสงู 4,447 เมตรจากระดับน ้าทะเล และมี

รูปทรงทีเ่ป็นเอกลักษ์  เฉพาะตัวของแมทเทอรฮ์อรน์ แบบ

สามเหลีย่มคลา้ยปิรามดิทีจุ่ดสงูสดุบนยอดเขา เรียกไดว้่า

เป็นยอดเขาทีง่ดงามทีส่ดุในสวสิ และมคีวามโดดเดน่ไปอกี

เมือ่เอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ไดเ้ป็นโลโกข้องช็อคโกแล็ตดังทับเบอรโ์รน และผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญพ่าราเมา้ท์

พคิเจอรส์ซึง่มคีวามงดงามราวภาพวาดบวกกบัทะเลสาบแสนงามในยามฤดรูอ้น ซึง่สะทอ้นความงามบนยอดเขาที่

มหีมิะปกคลมุตลอด ใหเ้วลาทา่นอสิระเลอืกเดนิเก็บบรรยากาศความสวยงามตามอธัยาศัย  

เย็น         รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี4่)  

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

 ทีพ่กั :Hotel Elite Täsch 3*หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
)ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7วันกอ่นวันเดนิทาง( 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี5่) 

 น าทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงโกล เดอ ปิยง (Col 

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

ซึง่คณุจะไดเ้ริม่ตน้ประสบการณ์ Glacier 3000 ของ

คุณ ขึน้ Cable Car ไปยังสถานี Scex Rouge  

(ใชเ้วลาเดนิทางขึน้ประมาณ45นาที) ระหว่างทาง

และบนยอดเขา สามารถชมทวิทัศน์แบบพาโนรามา

ของยอดเขาที่ปกคลุมดว้ยหมิะ 24 ยอด สูง 4,000 

เมตรขึ้นไป ยอดเขากลาเซยีร ์3000 (Glacier 

3000) เป็นส่วนหนึ่งของภูเขากูดสตาร์ด (Gstaad 

Mountain) สงูกว่าระดับน ้าทะเล 3,000 เมตร เรา

สามารถทา้ทายความสูงของสะพาน The Peak 

Walk by Tissot และเดนิไปตาม Glacier Walk 

เป็นสะพานแขวนทีม่คีวามยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาทีร่ะดับความสงู 3,000 เมตร ทีส่ามารถมองเห็นววิยอดเขา

ของสวสิเซอรแ์ลนด ์ไดแ้ก ่จุงเฟรา แมทเทอรฮ์อรน์ และ มองบลองก ์ไดอ้ยา่งชัดเจน อกีทัง้มกีจิกรรมมากมาย 

ใหเ้ราไดส้นุกสนานกนั ไมว่า่จะเป็น Ice Express เป็นเกา้อีน่ั้งชมววิ จากดา้นบนรา้นอาหารลงมายังลานสก ีขึน้

ฟร ี ใหเ้ราไดส้นุกสนาน เพลดิเพลนิกับกจิกรรมตืน่เตน้สนุกสนานในบรเิวณ Fun Park ใหท้่านไดเ้ล่นตาม

อธัยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ท ี6่)  

 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 าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมองเทรอซ ์

(Montreux) (ระยะทาง41ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.) น าทา่น

ถา่ยภาพดา้นนอกของ ปราสาทซลิยอง (Chillon 

castle) แหง่มองเทรอซ ์เป็นปราสาทแหง่ตระกลูซาวอย 

อายเุกา่แกก่วา่ 1000 ปี สไตลโ์กธกิทีม่องดแูลว้เหมอืนอยู่

รมิทะเลสาบเจนวีา หลายคนคงจะคุน้หนา้คุน้ตาปราสาทซิ

ลยอง เนื่องดว้ยเป็นปราสาทแหง่ความภมูใิจของชาวสวสิ 

แมไ้มใ่หญโ่ตโอฬารเทา่ปราสาทอืน่ๆ ของยโุรป แตโ่บร

ชวัรแ์ผน่พับการทอ่งเทีย่วของสวสิมักมปีราสาทซลิยอง

เป็นโลโกป้ระจ า ภายในแบง่เป็นโซนตา่งๆ ถัดจากก าแพง

สงูตระหงา่นเขา้ไปจะเป็นลานปราสาท ทีพั่ก และทีส่ าคัญเป็นคกุส าหรับขังนักโทษ *ปิดวันที ่25 ธันวาคม และ 

1 มกราคม* 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี7่) 

 ทีพ่กั :Hotel de Chailly 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
)ชื่อโรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7วันกอ่นวนัเดนิทาง( 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี8่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวเวย่ ์(Vevey) (ระยะทาง7ก.ม.ใชเ้วลา15นาท)ี เมอืงที่
แสนโรแมนตกิน่ารักตัง้อยูใ่นรัฐโวของสวติเซอรแ์ลนด ์นักทอ่งเทีย่วตา่งก็ขนาน
นามเวเวย่ใ์หเ้ป็นไขม่กุแหง่รเิวยีร่าสวสิ Pearls of the Swiss Riviera เพราะมี
อากาศดอีบอุน่เกอืบทกุฤดกูาล และเมื องนี้ยังยังเป็นทีต่ัง้ของ  ส านักงานใหญ่
ของบรษัิทใหญ่ดา้นอาหารของโลกอยา่ง เนสทเ์ล ่Nestleดว้ย แวะถา่ยรูปกับจุด
ไฮไลทข์องเมอืง รปูปัน้ “ชาล ีแชปปลิน้” (Chaplin Statue) ชาวองักฤษทีม่ี
ผลงานสรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิาทีม่คีวามหลงใหลและทา่นเลอืกเวเวย่เ์ป็นสถานที่
พักกายใจในบัน้ปลายของชวีติ ถ่ายรูป สอ้มยกัษ ์ The Fork ทีอ่ยู่กลาง
ทะเลสาบหนา้พพิธิภัณฑเ์นสทเ์ล่ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโลซานน ์
(Lausanne) (ระยะทาง18ก.ม.ใชเ้วลา30นาที)  เมืองเล็ก ๆ ที่ตัง้อยู่ตดิกับ
ทะเลสาบเจนีวาทางดา้นเหนือ มวีวิทวิทัศน์ทีส่วยงาม มภีเูขาโอบลอ้ม พรอ้มทัง้
ทะเลสาบกวา้งใหญ ่ผูค้นสว่นใหญ่ในเมอืงจะพดูภาษาฝร่ังเศส เพราะอยูใ่กลก้ับ

ชายแดนประเทศฝร่ังเศส สภาพบา้นเรือนเต็มไปดว้ยตึกและ
อาคารรูปทรงคลาสสกิ ใหท้า่นชมบรรยากาศของเมอืงยา่นเมอืง
เกา่สมัยโบราณ ชม มหาวหิารแหง่โลซานน ์(Cathédrale de 
Lausanne) ตามชือ่เดมิเป็นโบสถค์าทอลกิ เป็นอาคารแบบโกธิ
คสวยติดอันดับยุโรปและถ่ายรูปหนา้พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกชม 
Place de la Palud ซึง่คณุจะไดเ้ห็นน ้าพทุีเ่กา่แกท่ีส่ดุของ 
Lausanne โดยมผีูพ้พิากษาแสดงอยู่ทีเ่สาหลัก ในขัน้ตอนรอบ
น ้าพคุณุมักจะพบคนน่ังขณะทีพ่วกเขาก าลังรอคอยนาฬกิาขา้งตน้
ซึง่แสดงภาพเคลื่อนไหวจากประวัตศิาสตร์ทอ้งถิน่ทุกๆชั่วโมง

ตัง้แต ่9:00 น. ถงึ 19:00 น. จากนัน้อสิระใหท้า่นพักผ่อนตาม
อัธยาศัยที่  สวนเดอน็องตู  (Le Denantou) เ ป็น 
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยบรเิวณหัวมมุของสวน จะมบีันได
เล็ก ขึน้ไปอกีนิดหน่อย รูปปั้นลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา 
(Three monkey monuments) มนี ้าพรุูปปั้นลงิ 3 ตัว ทีใ่น
หลวงรัชกาลที ่9 โปรดและฉายพระรูปไวเ้สมอ และสมเด็จพระพี่
นาง ทรงนพินธว์า่หมายถงึ "ไมย่อมฟงั ด ูพดูในสิง่ท ีเ่ลว" และ
ยังเป็นทีต่ัง้ของ ศาลาไทย (Le Pavillon Thaïlandais) ที่
รัฐบาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ สรา้งขึน้
เพือ่เฉลมิพระเกยีรตใินวโรกาสทีใ่นหลวงรัชกาลที ่9 ทรงครองสริิ
ราชสมบัตคิรบ 60 ปี เมื่อปี พ.ศ.2549 และครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ
สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นศาลาสทีองอร่ามตัง้อยู่กลางสวน ออกแบบโดยนาวาอากาศเอกอาวธุ เงนิชกูลิน่ อดตี
อธบิดกีรมศลิปากร และศลิปินแห่งชาต ิจากนัน้พาท่านไปแวะถ่ายภาพดา้นนอกที่ Olympic museum 

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

Place de la Palud - สวนเดอน็องต ู- รปูปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา – ศาลาไทย -  Olympic museum - 

เมอืงเจนวีา - น า้พจุรวดเจ็ทโด - วหิารเซนตปิ์แอร ์- นาฬกิาดอกไม ้Jardin Anglais - จตรุสัปลาซดบูรูก์ เดอฟรู ์-  

เมอืงดจิอง ประเทศฝร ัง่เศส                                                                                           อาหาร เชา้, เทีย่ง, 

เย็น                                                                                                 



พพิธิภัณฑท์ี่บอกเล่าเรื่องราวเกีย่วกับโอลมิปิค รอบๆพพิธิภัณฑบ์อกเล่าเรื่องราวมากมาย เชน่ ลู่ว ิง่ หรือ
รันเวยรั์ว้ไมอ้กีดว้ย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี9่) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา (Geneva) (ระยะทาง63
ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.)  เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นศูนย์กลางทาง
การเงนิ การทูตตัง้อยู่มากที่สดุในโลก จากนั้นน าท่านแวะ
ถ่ายภาพกับแลนดม์าร์คต่างๆเริม่ตน้ที่ น า้พุจรวดเจ็ทโด 
(Jet d-Eau) ทีม่นี ้าพพุุง่สงูถงึ 400 ฟตุเหนือทะเลสาบเจนี
วานอกจากเต็มไปดว้ยพืน้ทีส่เีขยีวแลว้ ยังมพีืน้ทีเ่ขตเมอืง
เกา่ทีม่ตีรอกซอกซอยทีม่คีวามน่าสนใจทางประวัตศิาสตร ์
รวมถงึ วหิารเซนตปิ์แอร ์(St Peter's Cathedral) ซึง่มี
อายมุากกวา่ 850ปี และ นาฬกิาดอกไม ้จุดถา่ยรูปส าคัญ
ตัง้อยู่ดา้นหนึง่ของสวน Jardin Anglais ทีต่ดิกับถนน 

มองขา้มไปจะเห็นรา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ดอกไมจ้ะ
ถกูจัดเรยีงใหม้สีสีนั ตา่งกนัไปตามฤดกูาล อสิระใหท้า่นเดนิ
เล่นที่เขตเมอืงเกา่เจนีวา ส่วนใหญ่จะเป็นรา้นอาหาร รา้น
กาแฟ และโรงแรมต่างๆมากมาย บริเวณนี้มีชื่อเสียง
เพราะวา่เป็นทีต่ัง้ของ จตุรสัปลาซดูบูรก์ เดอฟรู ์(Place 
du Bourg de Four) ตลาดเกา่แกท่ีม่มีาตัง้แตส่มัยโรมัน 
ยังคงความคลาสสคิ และมกีลิน่อายครัง้เกา่ๆ ใหท้า่นลองน่ัง
จบิกาแฟ ดืม่เบยีร ์ฟังเสยีงน ้าพกุระทบลงน ้า ฟังเพลงตาม
ขา้งถนนม ีชอ้ปป้ิงเล็กนอ้ย หาของกนิอร่อยๆ ถอืวา่เป็นอกี
ยา่นนงึซึง่ไมค่วรพลาดในการมาเทีย่วเมอืงเจนวีา จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝร ัง่เศส 
(ระยะทาง 263ก.ม. ใชเ้วลา 3 ชม.)   

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี1่0) 

ทีพ่กั :Hotel Inn Express Dijon 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
)ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7วันกอ่นวนัเดนิทาง( 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี1่1) 

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

หลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยูบ่นแมน่ ้าแซน บรเิวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศส อยู่

ตรงใจกลางแควน้อลี-เดอ-ฟร็องส ์ ในขณะทีเ่ขตมหานครปารสี มปีระชากรเกอืบ 12 ลา้นคนและเป็นหนึง่ใน

พืน้ทีท่ีม่ปีระชากรสงูทีส่ดุแหง่หนึง่ในทวปียโุรป  

เขา้รบัการทดสอบ RT-PCR แบบไม่ตอ้งกกัตวั ตามคลนิกิทีบ่รษิทัทวัรจ์ดัหาไวใ้ห ้สามารถใชผ้ล

ตรวจ RT-PCR นี ้ส าหรบัเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทยได ้72 ช ัว่โมง (คา่บรกิารรวมอยูใ่นคา่ทวัร)์ 

(สถานทีต่รวจ RT-PCR ทีเ่ขา้รับบรกิาร ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี1่2) 

เริม่ตน้เทีย่วเมอืงปารสีดว้ยการพาทกุทา่นไป หอไอเฟล  

(Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของ

ประเทศฝร่ังเศส ตัวอาคารก่อสรา้งโดยโครงเหล็ก

ทัง้หมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตกึ

ประมาณ 75 ชัน้) สรา้งเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตัง้

ตามชือ่ของสถาปนิกที่คนออกแบบชือ่ว่า “กุสตาฟ ไอ

เฟล” ซึง่เป็นทัง้วศิวกรและสถาปนกิชือ่ดังของฝร่ังเศสใน

ยคุนัน้ ซึง่เชีย่วชาญดา้นการกอ่สรา้งงานเหล็กโดยเฉพาะ 

หอไอเฟลสรา้งขึ้นมาเพื่อใชเ้ป็นผลงานในการเฉลิม

ฉลองวันครบรอบ 100 ปี แหง่การปฏวิัตปิระเทศฝร่ังเศส 

และเพือ่แสดงถงึความร ่ารวย ยิง่ใหญ่ รวมถงึความส าเร็จ

ในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้นดว้ยหนึ่ง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือลานตรงขา้งหนา้

ปราสาท Palais de Chaillot ทีอ่ยูใ่กล ้ๆ กับสถานีของ Trocadéro ทีเ่ราจะพาทกุทา่นไป เพราะตรงนี้เป็นมมุ

ถา่ยแลว้จะเห็นหอไอเฟลแบบไมม่อีะไรมาบังความสวยงามแน่นอน ไปตอ่กันที ่ประตูชยัฝร ัง่เศส (Arc de 

Triomphe) หรอืเรยีกเต็มๆวา่ อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมทีอ่อกแบบโดย ฌ็อง 

วนัที ่ 6     เมอืงดจิอง – เมอืงปารสี – เขา้รบัการทดสอบ RT-PCR - หอไอเฟล - ประตชูยัฝร ัง่เศส - ถนนฌ็องเซลิ

เซ ่- พพิธิภณัฑล์ฟูร ์-  จตัรุสัคองคอรด์  - 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


ชาลแกร็ง มอีายกุวา่ 200 ปีสรา้งขึน้ปี พ.ศ. 2349 มคีวามสงู 49.5 เมตร มคีวามกวา้ง 45 เมตรและมคีวามลกึ

ถงึ 22 เมตรถกูจัดอันดับเป็นประตชูัยทีใ่หญอ่ันดับ 2 ของโลกหลังจากทีจั่กรพรรด ินโปเลยีนที ่1 ไดรั้บชัย

ชนะจากยทุธการเอาสเตอรล์ทิซ ์ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานกวา่สามสบิปี ใชศ้ลิปะคลาสสคิใหมท่ีดั่ดแปลงมา

จากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใชรู้ปปั้นแกะสลักจากชา่งแกะสลักคนส าคัญแหง่ยุค มรีูปแกะสลักที่

เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทัง้สดุดกีารเสยีสละ

แกว่รีชนทหารกลา้ทีท่ าเพือ่ประเทศฝร่ังเศส ตอ่มาถูกตัง้ใหเ้ป็น

อนุสรณ์ของทหารฝร่ังเศสในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 ซึง่ใน

ปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามที่ท าเพือ่ประเทศฝร่ังเศส

อกีดว้ย จากนั้นไปที่ถนนที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดในฝร่ังเศส 

ถนนฌ็องเซลเิซ่ (Champs Elysees)  เป็นหนึ่งในถนนทีม่ี

ชือ่เสยีงโด่งดังในฝร่ังเศส ย่านศูนยก์ารคา้ระดับพรีเมยีม แหล่ง

รวมสนิคา้แบรนดดั์งระดับโลกทุกแบรนด์ รา้นอาหารที่มีความ

หรูหราอลังการ ถือว่าเป็นย่านธุรกจิที่ส าคัญของกรุงปารีส ย่าน

การคา้ทีม่คีา่เชา่ทีแ่พงทีส่ดุในโลก และยังถกูจัดอนัดับใหแ้ป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก ตกึสว่นใหญบ่นถนนฌ็

องเซลเิซเ่ป็นสถาปัตยกรรมทีม่กีารผสมผสานศลิปะ Art Deco 

กับการตกแตง่สไตล ์Art Nouveau เขา้ไวด้ว้ยกันอย่างลงตัว 

จากนั้นพาท่านไปเยี่ยมชมดา้นนอกของ พพิธิภณัฑล์ูฟร ์

(Louvre Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชีือ่เสยีงโด่งดังทีส่ดุ

ของเมอืงปารสี จากผลงานทีจั่ดแสดงไปจนถงึความเกา่แกแ่ละ

ยิง่ใหญ่ของสถานที่ท าใหเ้ป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ีความส าคัญระดับ

โลก กอ่ตัง้ขึน้โดยพระเจา้ฟิลปิที ่2 กอ่นทีจ่ะถูกขยายใหเ้ป็น

พระราชวังหลวง ในปัจจุบันพพิธิภัณฑล์ฟูร ์(Louvre Museum) 

เป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่าไวม้ากกว่า 

400,000 ชิน้ แตน่ ามาจัดแสดงใหช้มเพยีง 40,000 ชิน้เทา่นัน้ 

ซึง้แน่นอนว่าผลงานศลิปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็นสมบัติ

จากการทีฝ่ร่ังเศสน ามาจากประเทศทีต่นชนะสงคราม จากนัน้พา

ทกุทา่นไปที ่จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) 

เป็นสถานทีแ่หง่ความทรงจ าทางประวัตศิาสตรใ์นกรุงปารสี เป็น

สัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏวิัตกิารปกครอง

ของฝร่ังเศส จัตุรัสคองคอร์ดถูกสรา้งขึ้นในสมัยของพระเจา้

หลยุสท์ี ่15 โดยสถาปนกิชือ่ Jacques Ange Gabriel และสรา้ง

เสร็จสิน้ในปี ค.ศ.1755 เพือ่ประดษิฐานพระบรมรูปทรงมา้แตถ่กู

ท าลายโดยพระเจา้หลยุสท์ี ่16 พรอ้มกับการน าเครือ่งประหาร

ชีว ิตกิโยติน (Guillotine) มาตั ้งแทน อีกสิ่งที่น่าใจคือ 

ประตมิากรรมน ้าพ ุFontaine de Jacques Hirtoff ทีต่ัง้สงา่อยู่

ภายในจตุรัสคองคอรด์ อสิระชอ้ปป้ิงที ่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟา

แยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูทีม่ชีือ่เสยีงมาก

ที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่

สวยงาม เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทกีอ่นทีจ่ะมา

เป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชั่นชัน้น าของโลกอย่างทุกวันนี้แต่กอ่น

เป็นแค่รา้นคา้ขาย เสือ้ผา้เล็กๆ ทีห่ัวมุมถนน Lafayette แต่

ภายหลังไมน่านไดม้กีารขยับขายพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้พยีงพอตอ่จ านวน

พนักงานและลูกคา้ที่มาจับจ่ายใชส้อย มีบันทึกว่าเป็นปีที่มี

ยอดขายสงูสดุมาก ซึง่ในปัจจุบัน Galleries Lafayette มสีาขา

แบง่อยู่ตามเมอืงใหญ่ๆ ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ 

ทัง้หมด 61 แหง่ จากนัน้พาทกุทา่นไป ลอ่งเรอืชมแมน่ า้แซน 

โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches)  รอบละประมาณ 1 

ชม. มีการบรรยายเกีย่วกับประวัตเิมืองปารีสตลอดทัง้สายการ

เดนิทางระหว่างสองขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมต่างๆ 

ไมว่า่จะเป็น หอไอเฟล หรอื พพิธิภัณฑล์ฟูร ์เป็นตน้ จากนัน้พา

ทกุทา่นไปชอ้ปป้ิงแบบจใุจ อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย

ที ่ เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 41 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.)   เป็น

เอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ โดยจ าหน่ายในราคาถกูกวา่ราคาปกตอิยา่งนอ้ย 30 เปอรเ์ซ็นต ์

และมบีางชว่งโปรโมชัน่พเิศษตามฤดกูาลตา่งๆทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซ็นตด์ว้ยกัน ท าใหเ้ป็นสถานที่

ทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากจากนักทอ่งเทีย่วทีช่ืน่ชอบการช็อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม โดยปัจจุบัน เอาท์



เล็ทลาวัลเลม่สีนิคา้แบรนดเ์นมจ าหน่ายอยูห่ลาย 10 แบรนด ์VERSACE หนึง่ในแบรนดท์ีไ่ดรั้บความนยิมใน 

และยังม ีGUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรอื BACCARAT ก็มเีชน่กนั  

เย็น   อสิระอาหารเย็น เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น  

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงปารสี (ระยะทาง 41 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.)    
ทีพ่กั :Best western Plus Paris Velizy 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

)ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7วันกอ่นวนัเดนิทาง( 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่3) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ด่งดังมากของฝร่ังเศส น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์าย 

(Versailles Palace) (ระยะทาง 22 กม. ใชเ้วลา 45 นาท)ี หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ

ของประเทศฝร่ังเศส นับเป็นพระราชวังทีม่คีวามยิง่ใหญแ่ละงดงามอลังการมาก จนตดิ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ของโลก อกีทัง้ยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสรา้งในรูปแบบสถาปัตยกรรม

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

งานแกะสลักจากศลิปินชัน้เอก 15,034 ชิน้ ควรามกวา้งขวางวัดไดจ้ากขนาดพืน้ทีข่องพระราชวัง ทัง้หมด 

800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบง่ออกเป็นสว่นใหญ่ๆ ดว้ยกัน ไดแ้ก ่The Palace หรือดา้นในของ

พระราชวัง มหีอ้งมากมายถงึ 700 หอ้ง ไมว่า่จะเป็น หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย, หอ้งส าราญ และหอ้งพ านัก

อืน่ๆ แตไ่มม่หีอ้งน ้าแมแ้ตเ่พยีงหอ้งเดยีว , หอ้งกระจก หรอื The Hall of Mirrors เป็นหอ้งทีใ่หญท่ีส่ดุใน

พระราชวัง และมชีือ่เสยีงโดง่ดังมากทีส่ดุ ถกูกอ่สรา้งดว้ยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจยีรไนสดุวบิวับทัง้หมด 17 

บาน เมือ่เปิดออกมาจะพบเห็นมมุทีส่วยทีส่ดุของสวนแวรซ์าย The Gardens สวนทีต่กแตง่ใหม้ลีวดลาย

เหมอืนเขาวงกต ประดับประดาดว้ยตน้ไม ้สวนดอกไมแ้บบเรขาคณิต มปีระตมิากรรมและหนิออ่นโดยไดรั้บ

แรงบนัดาลใจจากเทพนยิายกรกีโรมัน, The Estate of Trianon พระต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมา

รี อองตัวเนต และสวนดอกไมส้่วนตัว ท่ามกลางหมู่บา้นชนบทที่เงียบสงบ ซึง่พระนางทรงโปรดที่จะมา

พักผอ่นและใชช้วีติเรยีบงา่ยแบบคนธรรมดาท่ัวไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

กรงุเทพฯ 

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 ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 
** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

Update 24/02/2565 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

 

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

นานาชาตโิดฮา                                                                                                                       อาหาร เชา้ 

วนัที ่8             ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ



เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( Update 24 กมุภาพนัธ ์2565 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

ผูท้ ีไ่ดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งมผีล Test Covid 

1. ฉีดวัคซนีครบแลว้ 2 เข็ม 

2. เด็กอายตุ า่กวา่16ปี 
3. ผูท้ีรั่กษาหายจากโควดิแลว้  
4. บคุคลทีป่่วยและไมส่ามารถเทสโควดิได ้

ตอ้งแสดง Covid Certificate เพือ่เขา้สวสิเซอรแ์ลนด ์

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

กอ่นเครือ่งออกน ามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคา้ทเ์ตอรส์ายการบนิ  

1. ผูท้ีฉี่ดวัคซนีไมค่รบโดส  

2. ผูท้ีไ่มไ่ดฉี้ดวัคซนี  

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวคัซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม หรอื Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค     

    กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เตรยีมเอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

4. หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คนื พรอ้มคา่ตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ และรถรับสง่จากสนามบนิ-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) 

 

►ผูท้ ีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีสองชนดิทีแ่ตกตา่งกนัจะถอืวา่ไดร้บัการฉดีวคัซนีครบถว้นหาก: 

วคัซนีทีใ่ชไ้ดร้บัการอนมุตัจิากทางการในสวติเซอรแ์ลนด ์(Swissmedic) และสหภาพยโุรป (EMA)  

หรอือยูใ่นรายการใชใ้นกรณีฉุกเฉนิของ WHO  

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

- CoronaVac (ซโินวคั) 

- โคแวกซนิ® 

 

► ผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนียงัไมค่รบตามเกณฑห์รอืไดร้บัวคัซนีทีไ่มไ่ดร้บัการรบัรองจาก EMA ตอ้งเขา้รบัวคัซนีชนดิ 

mRNA เพิม่เตมิเพือ่ใหค้รบตามเกณฑ ์โดยการฉดีวคัซนีเพิม่เตมิจะเป็นไปตามรปูแบบดงันี ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 20,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอปัโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่น

เดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกกัตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื  เพือ่รอ

ผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR 1 ครัง้ (ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตัว  

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน หรือเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท า

การแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและท่านยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 



► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 30,000 บาท  

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระ

คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั

จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  )ตั๋วกรุกปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มตั๋วกรุกปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนั

ได ้(  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพัก

เดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

7. คา่ทดสอบ RT-PCR ในวันที ่6 ของการเดนิทาง เพือ่ใชส้ าหรับเดนิทางเขา้ประเทศไทย  

8. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรกัษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โค

วดิ-19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิข ึน้ภายในวนัเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลที่

ประกนัครอบคลมุการรกัษาเทา่น ัน้ (เขา้รบัรกัษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษา

ขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกนัภัยเดนิทางอนันีโดยทัง้นี้

การท าประกนันี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ .ร.บ .ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนั

เฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตทั่ง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและข้อ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

9. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่บรกิารและคา่วซีา่ 5,000 บาท 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 50 EURO  หรอื 1,900 บาท /ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม

ประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 

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

รถรบัสง่สนามบนิ เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุกปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12 .การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-

19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิข ึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุม

การรกัษาเทา่น ัน้ (เขา้รบัรกัษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ที

ได ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  ซึง่ความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันโีดยท ัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษิทั  

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

เทา่น ัน้ แตท่ ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่น

ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด 

ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  



14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (Switzerland) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

** หากผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**โปรด
ด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซี่าอยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมี

จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรุณาด าเนนิการท า

พาสปอรต์เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทาง

บรษัิททัวร ์     เพือ่น าไปแสดงตอ่สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายไุมเ่กนิ 3

เดือน หา้มตกแต่งรูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใส่เครือ่งประดับ,หา้มใส่คอนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปที่ถ่ายจากรา้น

ถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
 (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้
บตุรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ
บุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/
อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) 
โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัด
หมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารต่อหนา้
เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผู ้
มอี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   
โดยระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไม่
ตอ้งระบชุ ือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตรา
บรษัิท และลงนามผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 



4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ 
(DBD), (คัดส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไมรั่บพจิารณา
บตัรนักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  
ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    
วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน ์
ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐาน
หรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement  รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิ
บญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม า่เสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบญัชนัีน้ๆไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงให ้
เห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา โดย 
Statement ตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านั้น หากผูย้ืน่ค ารอ้งวีซ่า ปริน้เอกสารผ่าน 
Internet/Application ทา่นจ าเป็นตอ้งน าเอกสารไปใหธ้นาคารประทับตราอกีครัง้ 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง 
(Sponsor Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยใหบ้คุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน 
(Sponsor)  ด า เ นินกา รตาม เอกสารข า้ งต น้  พร อ้มกับขอจดหมาย รับ รองฐานะกา ร เ งินจากธนาคา ร                         
Bank  Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี
(Sponsor) และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ให ้
ตรงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรุณายืน่ขอจากธนาคารล่วงหนา้ บางแห่งอาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 
วัน) 

 

หมายเหต:ุ ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ
กรอกประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็น
จรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดส่งใหก้ับบรษัิทฯ
ทันท ี!! หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไป
สมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น 
ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่
ขอความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่
ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

 

 

 



แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

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

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

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

5. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

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

6.โทรศัพทม์อืถอื (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศัพทบ์า้น (ถา้ม)ี 

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

7. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

. 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน 

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

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

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

9. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

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

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

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

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

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

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

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ 

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

 



15. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม ่(โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ 

............................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่

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

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทูต         
กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรณุาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    

พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิ ์  ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ืน่
สถานทตู เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มลู
ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านให ้
ชดัเจน (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่
งาน 

 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไม่เกนิ 2 

สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิท
เป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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