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Europe Duo 8Days  

ฝรัง่เศส-สวิตเซอรแ์ลนด ์8วนั 5คืน 
ท่องเท่ียวประเทศฝรัง่เศสเมืองแห่งแฟชัน่ดินแดนท่ีสวยงาม 

เท่ียวสวิสด่ืมด า่และสมัผสับรรยากาศเมอืงท่องเท่ียวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์ 
ชมมหานครปารีส ล่องเรือแม่น ้าแซน ช้อปป้ิงจใุจท่ี Galeries Lafayette  

เท่ียวกรงุเบิรน์ ชมเมืองอินเทอรล์าเก้น, เดินเล่นชมเมืองซุก  

เข้าชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์,นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึน้ Grindelwald First  
เท่ียวเมืองเซอรแ์มท ขึน้เขากอรเ์นอรแ์กรทชมวิวแมทเทอรฮ์อรน์ 

บินตรง...เทีย่วสบาย...โดยสายการบินไทย (TG)  
บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยุโรปทีฮ่อตฮติทีส่ดุไดแ้ก่ ฝรัง่เศสและสวติเซอรแ์ลนด ์  

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงหลกัต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

ปารีส เมอืงทีโ่ดง่ดงัทัง้เรือ่งแฟชัน่ สถาปัตยกรรม และประวตัศิาสตรท์ีน่่าสนใจ เยอืนแวรซ์ายสพ์ระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่ 
พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดจีากพรเีมีย่มเอ๊าทเ์ลต็ชือ่ดงั 

แวรซ์ายส ์ ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงปารสี ซึง่ปัจจุบนัเป็นสว่นหนึง่ของมหานครปารสี เป็นเมอืงทีต่ัง้ของ
พระราชวงัแวรซ์ายสท์ีย่ ิง่ใหญ่และสวยงามแห่งหนึง่ของโลกและนบัเป็นหนึง่ในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุค
ปัจจบุนัดว้ย 

เบิรน์ เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรา้งขึ้นเมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ 
อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นทีต่ัง้ของสถานีรถไฟเพือ่

ต่อไปยงัแหล่งท่องเทีย่วส าคญัๆหลายแห่ง 
เซอรแ์มท หมู่บา้นเซอรแ์มททีน่่ารกัๆ และมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะที ่

วุ่นวายและนัง่รถไฟขึ้นเขากอรเ์นอรแ์กทเพือ่ชมววิยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์  
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ซุก  เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกบัเทพนิยาย ตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ 
ซูริค  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ก ำหนดกำรเดินทำง  18-25 มิ.ย./ 25 มิ.ย.-02 ก.ค./ 9-16 ก.ค./ 23-30ก.ค.2565 
    9-16 ส.ค./ 11-18ส.ค. /27ส.ค.-03 ก.ย.2565 

 17-24 ก.ย./ 24ก.ย.-01 ต.ค./ 13-20 ต.ค./ 22-29 ต.ค.2565 
 

วนัแรก  สนำมบินสวุรรณภมิู 
21.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าระหวา่งหมายเลข 

2-3  เคาน์เตอรส์ายการบินไทย Thai Airways เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW D 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง ปารีส (ฝรัง่เศส) -ย่ำนมงมำรต์-ช้อปป้ิงลำฟำแยตต-์ถ่ำยรปูกบัหอไอเฟล-ล่องเรือแม่น ้ ำแซน 
00.05น. น าท่านออกเดินทางบินตรงสู่นครปารีส ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย 

เท่ียวบินท่ี  TG-930 
07.10 น. เดินทางถึงสนามบินนครปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัน ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจ

รบัสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูใ่จกลำงมหานครปารีส Paris เมอืงทีโ่ด่งดงัทัง้เรื่องแฟชัน่ 
สถำปัตยกรรมและมปีระวตัศิำสตรม์ำอย่ำงยำวนำนนบัรอ้ยปี น ำท่ำนสูย่่านมงมารต์ ทีต่ัง้อยู่ทำงตอนเหนือ
ของนครปำรสีและเป็นจุดทีส่งูทีส่ดุของเมอืงและเป็นย่ำนแหง่ศลิปะอกีดว้ย ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ โบสถซ์าเคร
เกอร ์Sacre-Coeur หรอืมหำวหิำรพระหฤทยัแหง่มงมำรต์ ไดร้บักำรขนำนำมว่ำเป็นสถำนทีท่ีเ่ป็นหวัใจอนั
ศกัดิส์ทิธิข์องปำรสี สรำ้งขึน้บนเนินเขำทีม่คีวำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเล 129 เมตร เป็นเนินเขำแหง่เดยีวในกรุง
ปำรสีและเป็นจุดชมววิอนังดงำมและแสนวเิศษ ตวัอำคำรสรำ้งดว้ยหนิปนูสขีำวละเอยีดทนต่อสภำวะอำกำศ 
ออกแบบตำมศลิปะสไตลโ์รมนั-ไบเซนไทน์ โดยโปล อะบำด ีสถำปนิกชำวฝรัง่เศสทีเ่ป็น 1 ใน 77 สถำปนิกผู้
ชนะกำรประกวด โดยเริม่ก่อสรำ้งในปี ค.ศ.1875 และเสรจ็สิน้ลงในปี ค.ศ.1914 ใชร้ะยะเวลำก่อสรำ้งนำนกว่ำ 
40 ปี มคีวำมแปลกใหมใ่นกำรออกแบบหลงัคำเป็นทรงโคง้แตกต่ำงจำกแบบโกธคิทีเ่หน็เป็นยอดแหลมสงู 
โดยสรำ้งเพื่อเป็นอนุสรณ์สถำนทีอุ่ทศิแดช่ำวฝรัง่เศสทีเ่สยีชวีติจำกสงครำมกบัปรสัเซยีและเพื่ออุทศิแก่พระ
หฤทยัของพระเยซ ูปัจจุบนัยงัเป็นโบสถแ์ละมหำวหิำรรองในครสิตจกัรโรมนัคำทอลกิ จำกนัน้น ำท่ำนชมกรงุ
ปำรสีโดยแวะถ่ำยรปูทีป่ลาชเดอลา คอ็งคอรด์ Place de la Concorde จตุัรสัทีก่วำ้งใหญ่ทีส่ดุในกรุงปำรสี 
สรำ้งในสมยัพระเจำ้หลุยสท์ี ่15 เคยใชเ้ป็นลำนประหำรชวีติพระเจำ้หลุยสท์ี ่16 และพระนำงมำรอีงัตวัเนต
ดว้ยเครื่องกโิยตนิ สิง่ส ำคญัทีจ่ตุัรสันี้คอืเสำหนิโอเบลสิกข์นำดใหญ่ สงู 23 เมตร อำยุกว่ำ 3,000 ปีทีถู่กน ำมำ
จำกประเทศอยีปิต ์ชมและถ่ายรปูภายนอกกบัพิพิธภณัฑล์ูฟวร ์Louvre Museum สถำนทีจ่ดัแสดงและ
เกบ็รกัษำผลงำนทำงศลิปะทีท่รงคุณค่ำระดบัโลกจ ำนวนมำก ตัง้อยู่ในกรุงปำรสีเป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีง
ทีส่ดุ เก่ำแก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก มปีระวตัคิวำมเป็นมำยำวนำนตัง้แต่สมยัรำชวงศก์ำเป
เซยีง ตวัอำคำรเดมิเคยเป็นพระรำชวงัหลวง ซึง่ปัจจุบนัเป็นสถำนทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษำผลงำนทำงศลิปะ
ทีท่รงคุณค่ำระดบัโลกเป็นจ ำนวนมำก อย่ำงเช่น ภำพเขยีนโมนำลซิำผลงำนของเลโอนำรโ์ด ดำวนิช ีหรอื
ภำพ Venus de Milo ของอเลก็ซำนดรอสแห่งแอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูวรม์ผีูม้ำเยีย่มชม
เป็นจ ำนวน 8.3 ลำ้นคนท ำใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้ำเยีย่มชมมำกทีส่ดุในโลกและยงัเป็นสถำนทีท่ีม่ ี
นกัท่องเทีย่วมำเยอืนมำกทีส่ดุในกรุงปำรสี 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูห่ำ้งสรรพสนิคำ้หรใูจกลำงกรุงปำรสี อสิระชอ้ปป้ิงทีห้่างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์
หำ้งสรรพสนิคำ้ทีใ่หญ่และมชีื่อเสยีงทีส่ดุในประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยู่ใกลก้บัโรงโอเปร่ำกำรน์ิเยร ์มสีำขำอยู่ตำม
เมอืงใหญ่ๆ มำกมำยในหลำยๆ ประเทศ แต่ทีโ่ดง่ดงัขึน้ชื่อทีส่ดุคงเป็นสำขำปำรสี ทีต่ัง้อยู่บนถนนโฮสมำนน์ 
เปิดกจิกำรในค.ศ.1894 ในย่ำนโอเปร่ำทีค่นปำรสีชอบเดนิชอ้ปป้ิงกนัมำกทีส่ดุ มแีฟชัน่โชวใ์หช้มฟรทีุกๆ 
สปัดำห ์แถมมรีำ้นอำหำรแบบบรกิำรตนเองกบัทวิทศัน์ทีส่วยงำมบนชัน้ 6 ซึง่สำมำรถมองเหน็ตกึโอเปร่ำได้
อย่ำงชดัเจน หำ้งสรรพสนิคำ้นี้มสีนิคำ้หลำยหลำกแบรนดด์งัใหเ้ลอืกไดอ้ย่ำงครบครนั อำท ิPrada, Gucci, 
Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็นตน้ 
จำกนัน้น ำท่ำนสูท่่ำเรอืเพื่อน ำทำ่นล่องเรอืชมแม่น ้าแซน Bateaux Mouche ชมแม่น ้ำสำยหลกัของนคร
ปำรสี และทศันียภำพสองฟำกฝัง่และสถำปัตยกรรมอนังดงำมของอำคำรสวยงำมต่ำงๆ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง พิเศษ...ให้ท่านได้ล้ิมรสเมนูหอยเอสคาโกสุดหรขูึน้ช่ือ
ของฝรัง่เศส  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Mercure Paris Orly Tech Airport Hotelหรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่ำม ปำรีส-แวรซ์ำยส-์พระรำชวงัแวรซ์ำยส-์เบอซองซง 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองแวรซ์ายส ์Versailles เมอืงทีต่ัง้ของพระรำชวงัหรหูรำชื่อดงัของโลก ตัง้อยู่ทำงทศิ
ตะวนัตกเฉยีงใตข้องกรุงปำรสี ซึง่ปัจจุบนัเป็นสว่นหนึ่งของมหำนครปำรสี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1
ชัว่โมง) น ำท่ำนเขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles Palace พระรำชวงัทีย่ิง่ใหญ่และสวยงำมแห่งหนึ่ง
ของโลกและนบัเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนัดว้ย พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์เป็นอดตี
พระรำชวงัในยุคสมยัของพระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ทีส่รำ้งไดอ้ย่ำงวจิติรบรรจงจนกลำยเป็นตน้แบบของพระรำชวงั
อื่นๆ มำกมำย เดมิทเีมื่อพระเจำ้หลุยสท์ี ่13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรงพระเยำว ์ทรงนิยมล่ำสตัวแ์ละทรงเหน็ว่ำ
ต ำบลแวรซ์ำยสน่์ำจะเหมำะแก่กำรประทบัเพื่อล่ำสตัว ์จงึโปรดเกลำ้สรำ้งพระต ำหนกัขึน้มำในปี 1624 โดย
ในช่วงแรกเป็นเพยีงกระท่อมเลก็ๆ ส ำหรบัพกัชัว่ครำวเท่ำนัน้ เมื่อพระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลงัก ์จงึมี
พระประสงคท์ีจ่ะสรำ้งพระรำชวงัแหง่ใหม่ เพื่อเป็นศนูยก์ลำงในกำรปกครองของพระองค ์จงึเริม่มกีำร
ปรบัปรุงพระต ำหนกัเดมิในปี 1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลำ้นฟรงัค ์คนงำนอกี 30,000 คนและใชเ้วลำ
อยู่ถงึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี 1688 ทุกสว่นท ำดว้ยหนิอ่อนสขีำวเป็นแบบอย่ำงศลิปกรรมทีง่ดงำมมำก กำร
ก่อสรำ้งพระรำชวงัแวรซ์ำยสแ์หง่นี้ไดน้ ำเงนิมำจำกค่ำภำษอีำกรของรำษฎรชำวฝรัง่เศส ต่อมำจงึไดม้ี
กองทพัประชำชนบุกเขำ้ยดึพระรำชวงัและจบัพระเจำ้หลุยสท์ี ่16 แห่งฝรัง่เศสกบัพระนำงมำร ีอองตวัเนต
ประหำรดว้ยกโิยตนิ ในวนัที ่16 ตุลำคม 1789 ปัจจุบนัพระรำชวงัแวรซ์ำยสย์งัอยูใ่นสภำพดแีละเปิดให้
ประชำชนเขำ้ชมได ้น ำท่ำนชมภำยในทีม่กีำรแบ่งเป็นหอ้งต่ำงๆ อำท ิหอ้งบรรทม  หอ้งเสวย หอ้งส ำรำญ 
เป็นตน้ ทุกหอ้งลว้นมเีครื่องประดบังดงำมตระกำรตำและภำพเขยีนทีม่ชีื่อเสยีงอำท ิหอ้งกระจก (Galerie 
des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชีื่อเสยีงมำกทีส่ดุซึง่เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนำมในสญัญำ
สงบศกึระหว่ำงสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครำมโลกครัง้ที ่1 และใชเ้ป็นทีล่งนำม ในเมื่อเยอรมนี
บุกตชีนะฝรัง่เศสในสงครำมโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งนี้พระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ทรงท ำกำรก่อสรำ้งเอง ภำยใน
หอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บำน เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวรซ์ำยสอ์นัสวยงำม ในพระรำชวงัแวร์
ซำยสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง รวมภำพวำดทัง้หมด 6,123 ภำพและงำนแกะสลกัทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้ม
ฟังบรรยำยจำกมคัคุเทศกท์ัง้ในสว่นของกษตัรยิแ์ละพระรำชนิีรวมทัง้หอ้งโถงกระจกทีท่ตูจำกสยำมไดเ้คย
เขำ้เฝ้ำพระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่นบรเิวณอุทยำน 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเบอซองซง Besancon เมอืงทำงฝัง่ตะวนัออกของฝรัง่เศสทีม่อีำณำเขตตดิกบั

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%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%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Mercure Parc Micaud Hotel, Besancon หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี่ ่ เบอซองซง-เบิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์-อินเทอรล์ำเก้น 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูก่รงุเบิรน์ Berne เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรำ้งขึน้เมื่อ 800 ปี

ในยุคกลำงของยโุรป มหีลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรม์ำกมำยซึง่องคก์ำรยเูนสโกป้ระกำศใหส้ว่นหนึ่งของเมอืง
เป็นมรดกโลก (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) จำกนัน้น ำท่ำนเดนิชมย่ำนเมอืงเก่ำกรุงเบริน์บนถนน
มารค์กาสเซ Marktgasse  ซึง่ปัจจบุนัเตม็ไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นย่ำนทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมำะกบั
กำรเดนิทำงเทีย่วชมอำคำรเก่ำอำยุ 200-300 ปี ชมหอนาฬิกาดาราศาสตรไ์ซ้ท ์กลอ็คเค่น Zytglogge 
Clock Tower อำยุกว่ำ 800 ปีทีจ่ะมตุ๊ีกตำออกมำเรงิระบ ำใหด้ทูุกๆ ชัว่โมงทีน่ำฬกิำตบีอกเวลำ ชมและ
ถ่ายรปูภายนอกกบัโบสถแ์ห่งกรงุเบิรน์ The Cathedral of Bern มหำวหิำรแห่งนี้ถูกสรำ้งขึน้ในสไตล์
กอธคิตัง้แต่ปีค.ศ.1964 หอคอยมคีวำมสงูรำวๆ 100 เมตร สรำ้งแลว้เสรจ็ในปีค.ศ. 1893 ถอืเป็นมหำวหิำรที่
สงูทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนดแ์ละถอืเป็นสมบตัทิำงวฒันธรรมของสวสิดว้ย จำกนัน้แวะถ่ำยรปูกบับอ่หมีสี
น ้าตาล Bear Park สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองอินเทอรล์าเก้น Interlaken เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอื

ทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นทีต่ัง้ของสถานีรถไฟเพื่อต่อไปยงัแหล่งท่องเทีย่วส าคญัๆ (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิเล่นชมเมอืงอนิเทอรล์ำเกน้ ทีต่ัง้อยู่เลยีบรมิแม่น ้ำอำเร่ ชม
สวนสำธำรณะ Hohematte Park สวนสำธำรณะทีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึ่งของสวสิ จำกนัน้ใหท้ำ่นเดนิเล่น
พกัผ่อนชื่นชมบรรยำกำศของตวัเมอืงทีม่ทีุง่หญำ้กวำ้งกลำงเมอืงมสีวนดอกไมเ้ลก็ๆน่ำรกัสรำ้งสสีนัใหต้วั
เมอืงรวมทัง้ม ีอำคำรคำสโินคซูำลอำยุกว่ำ 100 ปี ทีง่ดงำมดว้ยสถำปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นและยงัเป็นคำสโิน
ของเมอืงอกีดว้ย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคำ้คุณภำพดแีบรนดด์งัของสวสิอำท ินำฬกิำ ชอ็คโกแลต มดีพก
อเนกประสงค ์ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง ให้ท่านได้ล้ิมรสฟองดวูอ์าหารพืน้เมอืงขึน้ช่ือของสวิส 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Central Continental AG Hotel, Interlaken หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่ำ  อินเทอรล์ำเก้น-กรินเดลวำลดเ์ฟียสท์-ทำซ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงกรนิเดลวำลดท์ีส่ถานีกระเช้าไฟฟ้า Grindelwald First  ท่ีได้รบัฉายาว่า Top of 

Adventure หนึ่งในยอดเขำยอดนิยมทีม่คีวำมสวยงำมทีส่ดุแหง่หนึ่งในสวติเซอรแ์ลนด ์น ำท่ำนนัง่กระเช้า
ไฟฟ้า First Gondola สู่สถานี First บนยอดเขา ซึง่เป็นจุดพกัผ่อนชมววิ ตำกอำกำศและมรีำ้นอำหำรไว้
คอยใหบ้รกิำร ใหท้่ำนสมัผสัประสบกำรณ์อนัแปลกใหม่กบักำรเดินรอบหน้าผา First Cliffwalk  by Tissot 
ซึง่ท่ำนจะไดช้มววิแบบพำโนรำมำและสำมำรถมองเหน็ตวัเมอืงกรนิเดลวำลดไ์ดอ้ย่ำงชดัเจน นอกจำกนี้ท่ำน
ยงัสำมำรถสนุกกบักจิกรรมต่ำงๆบนยอดเขำได ้อำท ิ First flyer, First Glider, First Mountain Cart, First 
Trottibike (ไม่รวมในค่ำทวัร)์  **กรณีทีไ่ม่สามารถขึ้นกรนิเดลวาลดเ์ฟียสได ้เนือ่งจากกระแสลมแรง,สภาพ
อากาศไม่เอื้ออ านวยหรอืระบบขดัขอ้งซึง่อาจจะปิดโดยไม่มกีารแจง้ล่วงหน้าบรษิทัฯขอปรบัเปลีย่นเสน้ทาง
และสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ตามความเหมาะสม** 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองทาซ Tasch เมอืงเลก็ๆ น่ำรกัทีร่ำยลอ้มไปดว้ยยอดเขำสงูมำกมำยเป็นทศันียภำพที่

สวยมำกๆ อกีจุดหนึ่ง (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Elite Hotel, Tasch หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีห่ก  ทำซ-เซอรแ์มท-ซุก-ซูริค 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนนัง่รถไฟจำกเมอืงทำซสูเ่มืองเซอรแ์มท Zermatt ดว้ย Shuttle Train เซอรแ์มทเป็นเมอืงเลก็ๆน่ารกั
และมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะทีวุ่่นวาย เน่ืองจากไม่อนุญาต
ใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าปลอดมลพษิทีด่แีห่งหนึ่งของโลก (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 
12 นำท)ี และน ำท่ำนเปลีย่นเป็นขึน้รถไฟทีส่ถานีรถไฟกอรเ์นอรแ์กรท Gornergrat Bahn เพื่อน ำท่ำนนัง่
รถไฟไต่เขาขึน้สู่ยอดเขากอรเ์นอรแ์กรท ผ่ำนธรรมชำตทิวิทศัน์อนัยิง่ใหญ่สวยงำมทัง้สองขำ้งทำง
จนกระทัง่ถงึยอดเขำกอรเ์นอรแ์กรท (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี ยอดเขำแห่งนี้มคีวำมสงูเหนือ
ระดบัน ้ำทะเล 3,286 เมตร โดยมฉีำกหลงัเป็นววิ “ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์” Matterhorn ยอดเขำทีม่ี
รปูทรงคลำ้ยพรีะมดิทีโ่คง้ลงเลก็น้อยซึง่ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยมคีวำมสงูกว่ำ 
4,478 เมตร เหนือระดบัน ้ำทะเล ควำมงำมทีแ่ปลกตำและเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตวัของแมทเทอรฮ์อรน์ ท ำ
ใหม้บีรษิทัโด่งดงัระดบัโลกต่ำงชว่งชงิเพื่อทีจ่ะไดค้รอบครองใหเ้ป็นเสมอืนดัง่ตวัแทนสญัลกัษณ์ของตน ทัง้
ชอ็กโกแลต็ทบัเบอโรนทีผู่ค้นทัว่โลกต่ำงรูจ้กักนัเป็นอย่ำงดแีละผูผ้ลติหนงัรำยใหญ่อย่ำงพำรำเมำทพ์คิเจอร์
ทีน่ ำแมทเทอรฮ์อรน์ไปท ำเป็นโลโกข้องบรษิทัจนเป็นทีจ่ดจ ำของผูค้นจำกทัว่โลก อสิระใหท้่ำนไดช้มและ
ถ่ำยรปูกบัววิทวิทศัน์อนัตื่นตำตื่นใจของยอดเขำแมทเทอรฮ์อรน์ จนไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงโดย
รถไฟกลบัสูเ่มอืงเซอรแ์มท 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  
บ่าย น าท่านนัง่รถไฟกลบัสูเ่มอืงทาซ จากนัน้เดนิทางต่อสู่เมอืงซุก Zug เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสำบทีส่วยงำมรำว

กบัเทพนิยำยตัง้อยูท่ำงภำคกลำงตอนบนของประเทศ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง)  
น ำท่ำนผ่ำนชมเมอืงซุกโดยเริม่จำกชมหอนำฬกิำ Clock Tower แลนดม์ำรก์ทีส่ ำคญัแหง่หนึ่งของเมอืง ดว้ย
ควำมสงูของหอถงึ 52 เมตรและควำมโดดเด่น ของหลงัคำซึง่เป็นสนี ้ำเงนิขำวโดดเด่นตดักบัสหีลงัคำสี
น ้ำตำลของบำ้นเมอืงสวยงำมอยำ่งยิง่ แวะชมและถ่ำยรปูกบัโบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ St.Oswald's Church 
โบสถศ์กัดิส์ทิธิท์ีส่ ำคญัของเมอืง ตวัโบสถส์รำ้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลำกำรก่อสรำ้งนำนถงึ 6 ปี ถอืเป็น
หนึ่งในสถำปัตยกรรมทีส่ ำคญัทีส่ดุในช่วงโกธคิตอนปลำยแห่งหนึ่งในสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจำกนี้ชำวสวสิยงั
มคีวำมเชื่ออกีว่ำ ถำ้ใครมเีรื่องทกุขร์อ้นใดๆ หรอืเจบ็ป่วย ถำ้ไดม้ำขอพรกบัโบสถแ์ห่งนี้ จะช่วยบรรเทำใหด้ี
ขึน้อย่ำงรวดเรว็ จำกนัน้น ำเดนิทำงสู่นครซูริค Zurich เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 40 นำท)ี 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Novotel Airport Hotel, Zurich หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็ ซูริค-สนามบิน  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

สมควรแก่เวลำใหท้่ำนเชค็เอ๊ำทจ์ำกทีพ่กั รถรอรบัพรอ้มน ำทำ่นออกเดนิทำงสูส่นามบินซูริค และเผื่อเวลำ
ส ำหรบักำรท ำคนืภำษทีีส่นำมบนิ  

13.30 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG971 
 

วนัทีแ่ปด สนามบินสวุรรณภมิู 
05.30 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าเดินทาง  18-25 มิ.ย./ 25 มิ.ย.-02 ก.ค./ 9-16 ก.ค./ 23-30ก.ค.2565 
    9-16 ส.ค./ 11-18ส.ค. /27ส.ค.-03 ก.ย.2565 

 17-24 ก.ย./ 24ก.ย.-01 ต.ค./ 13-20 ต.ค./ 22-29 ต.ค.2565 
 

Europe Duo 8Days  
ฝรัง่เศส-สวิตเซอรแ์ลนด ์8 วนั 5 คืน /TG  

มิ.ย.-ก.ย.2565 ต.ค.2565 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 82,900 86,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี (เดก็1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) มเีตยีง 80,900 84,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี (เดก็1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) ไม่มเีตยีง 78,900 82,900 
พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 12,000 12,000 
ส าหรบัทา่นทีม่ตีัว๋โดยสารเครือ่งบนิแลว้ ราคาทวัรท์า่นละ 52,900 53,500 
 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,800 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,600 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย ** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ
อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กวา่ 15 ท่าน ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของ
บริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ามารถยกเลิกหรอืเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรอืรว่มเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผูเ้ดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วยตวัเอง
และได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค ารอ้งของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบ
รายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อท าการนัดหมาย ** 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ปารสี // ซรูคิ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่  
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว,ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่าภาษสี าหรบันกัท่องเทีย่วหรอืภาษเีมอืงส าหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯอ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร,ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสขุภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่16 
ม.ีค.2565 หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษี
ใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800 บาท โดยช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,600บาท โดยช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นที่

เหลอื 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
 สญัญำณ wifi และค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่กีำรใหบ้รกิำรฟรหีรอืบำงโรงแรม

อำจมใีหบ้รกิำรบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบำยของแต่ละโรงแรม)  
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืค่ำแปล 
เอกสำร, ค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซีำ่ , ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดนิทางกลบั
ประเทศไทยหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรท ำ Vaccine Passport 
 ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR-Test ก่อนเดนิทำงเขำ้ฝรัง่เศส ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทำง (เฉพาะผูท้ีย่งัไม่ไดร้บั

วคัซนีหรอืยงัฉีดวคัซนีไม่ครบตามทีก่ าหนด ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึ้นอยู่กบัสถานการณ์โดยดจูากประกาศจากทาง
ภาครฐัของฝรัง่เศสเป็นส าคญั)  

 ก่อนเดนิทำงเขำ้ฝรัง่เศส ตอ้งกรอกแบบฟอรม์ล่วงหน้ำก่อนออกเดนิทำง พรอ้มแสดงเอกสำรทีไ่ดก้รอกไวต่้อสำยกำรบนิ
และเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืงฝรัง่เศส โดยสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอรม์ไดท้ีเ่วบ็ไซต ์
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
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 ค่ำธรรมเนียมบรกิำรเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass (ตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ในระบบ Thailand 
Pass ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนักอ่นวนัเดนิทำง https://tp.consular.go.th/)  (ทัง้นี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บั
สถำนกำรณ์โดยดจูากประกาศจากทางรฐับาลเป็นส าคญั) 

 ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควดิและค่ำโรงแรม (AQ / SHA Plus) เมื่อเดนิทำงถงึไทย (ทัง้นี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไข
ขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์โดยดจูากประกาศจากทางรฐับาลเป็นส าคญั) 

 ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษเีท่ำนัน้) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 สง่แจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอายุ และจะตอ้งมอีายไุม่ เหลอืไม่
น้อยกว่า 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดสว่นตวัเพิม่เตมิ เมื่อทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทกุท่านที่
เดนิทางแลว้ จะเริม่ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 

ขัน้ตอน 2 สง่แบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบัการนดัหมายการท าวซี่าโดยละเอยีด เพื่อทางเจา้หน้าทีจ่ะ
ด าเนินการนดัหมายยื่นวซี่าพรอ้มเอกสารประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรบัการท านดัหมาย 

ขัน้ตอน 3 ท่านช าระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 21 วนั เพื่อทีท่างบรษิทัจะ 
ไดน้ าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร ์

 
การช าระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที
หลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
การยกเลิก 
1.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า 
และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 
 
หมายเหต ุ 
o ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบโดสตำมชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนกำร

เดนิทำง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศในเขตเชงเกน้ใหก้ำรรบัรอง และควรมเีอกสำรรบัรองกำรฉดีวคัซนีรวมถงึวคัซนี
พำสปอรต์ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

https://tp.consular.go.th/
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o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กอง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารอนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่น
ทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูกปฎเิสธกำรเขำ้
ประเทศไมว่่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

o เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯแลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทัง้หมด 

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
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4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง
อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 

 
 
 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15-20 วนัท าการหรือมากกว่าเน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

- ผูย้ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งท่ีศนูยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พรอ้มกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 

ยกเว้น ผูย้ื่นค ารอ้งสูงอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั / กิจการรา้นค้า, ส าเนาทะเบียนบา้น (กรณีเดก็), 

ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ

เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเล่ียง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค ารอ้งจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
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- หากเดก็อายุน้อยกว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา
แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรอืระบุวนัทีเ่ดนิทางอย่างชดัเจน (หนงัสอืรบัรองการ
ท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
-  สเตทเม้นท์จากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุ
หรอืไมต่ ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นร่วมดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 
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- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
 

 โทรศพัทมื์อถือ................................................. อีเมลล ์...........................................................................  
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5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
 

    ตัง้แตว่นัท่ี ...................................... ถึงวนัท่ี .........................................  รวม........... วนั 

    ไดร้ับวีซา่จากสถานทูตใด ..................................................................................................... 

   

    ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
 

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