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สวิตเซอรแ์ลนด ์- ฝรัง่เศส 10 วนั 7 คืน   
 

 
 
 
 

เดินทาง 7 - 16 เมษายน 2566  
 

รบัแค่ 16 ท่านเท่านัน้ 
โดยสายการบินไทย (สะสมไมลไ์ด้ 50%)  

 



วนัแรกของการเดินทาง (ศกุรท่ี์ 7 เม.ย. 2566)  
กรงุเทพฯ – ซูริค  
22.00 น. คณะผูร้่วมเดนิทางทุกท่านพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

ขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตูท่ี 3, 4 แถว H, J สายการบินไทย  
หมายเหตุ  สนามบินสุวรรณภมิู และสนามบินทุกแห่งทัว่โลก อนุญาตให้น าของเหลว เจล และ

สเปรย ์ ติดตวัขึ้นเคร่ืองได้ในปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / ขวด / กระปุก / หลอด 
เท่านัน้ 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (เสารท่ี์ 8 เม.ย. 2566)  
ซูริค – ชาฟเฮาสเ์ซ่น – น ้าตกไรน์ – อินเทอรล์าเก้น 
01.05 น. โดยเทีย่วบนิที ่TG 970 น าท่านเดนิทางสู ่ซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ 
07.50 น. ถงึ สนามบินซูริค ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองชาฟเฮาส์
เซ่น SCHAFFHAUSEN เมอืง
ทางตอนเหนือตดิชายแดนประเทศ
เยอรมนั ชมน ้าตกไรน์ 
(RHEINFALL) ชมน ้าตกแห่ง
ความภูมใิจของชาวยุโรป และเป็น
ตน้ก าเนิดแม่น ้าไรน์เป็นน ้าตกที่
ใหญ่ และมชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดใน
ยุโรป ตัง้อยู่ระหว่างชุมชน 
NEUHAUSEN AM RHEINFALL และ LAUFEN-UHWIESEN สามารถมองเหน็ไดต้ลอดสอง
ฝัง่แม่น ้าและสามารถชมน ้าตกไดอ้ย่างใกลช้ดิ จุดทีม่ชีื่อเสยีงอกีจุดหน่ึงคอื 
RHEINFALLFELSEN เป็นกอ้นหนิขนาดใหญ่ทีต่ ัง้ขวางทางน ้าตกอยู่บรเิวณหน้าปราสาทเลา
เฟิน (LAUFEN) ทีปั่จจุบนัถูกดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นอาหาร และจุดชมววิของน ้าตกแห่งนี้ เดนิชม
น ้าตกพรอ้มเกบ็ภาพสวย  

เท่ียง  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองหน้าน ้าตกไรน์ 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู ่เมืองอินเทอรล์าเก้น เมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีง ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบ

ทุนเนอร ์และทะเลสาบเบรยีนเซอร ์ดว้ยทศันียภาพอนังดงามราวกบัเมอืงในฝัน แถมยงัตัง้อยู่
ตรงจุดทีส่ามารถเดนิทางขึน้ไปยงั ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาทีส่งูทีสุ่ดในยุโรปทีม่คีวามสงูถงึ 
4,158 เมตร จงึท าใหเ้มอืงอนิเตอรล์าเคนแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเทีย่วหลายๆ 
คนทีอ่ยากมาพกัผ่อน ดื่มด ่ากบัเสน่หข์องทีน่ี่ พาท่านเดินเล่นชมเมืองอินเทอรล์าเก้น อสิระ
ถ่ายภาพบรรยากาศ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั 



 
ค า่  อาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 

น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั“โรงแรม THE HEYS” หรือระดบัเทียบเท่า พกัสองคืน 
 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (อาทิตยท่ี์ 9 เม.ย. 2566)   
ยอดเขาจงุเฟรา(ขึ้นกระเช้า) – เลาเทอบรนุเน่น – น ้าตกไรน์- อินเทอรล์าเก้น 
เชา้ อาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านนัง่กระเช้าและต่อรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจงุฟราวJUNGFRAUJOCH โดยกระเช้าน้ี
พึ่งเปิดมาล่าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ผ่านชมทวิทศัน์ทีง่ดงามดว้ยพนัธุ์
ไม ้ดอกไม ้ทุ่งหญา้เลีย้งสตัวส์ี
เขยีวตดักบัหมิะสขีาว  ทอ้งฟ้าสี
ครามสดใส เพลดิเพลนิใจตลอด
ทาง จนถงึยอดเขาจุงเฟรา ซึง่ได้
ชื่อว่า หลงัคาแห่งยุโรป ทีส่งูถงึ 
3,454 เมตร น าชมความงดงาม
มหศัจรรยข์อง ธารน ้าแขง็ ALETSCH ทีย่าวถงึ 22 กโิลเมตร หนาถงึ 700 เมตร ชมหุบผา
เหนือแห่งไอเกอร ์และทะเลน ้าแขง็ EISMEER น าชมถ ้าน ้าแขง็ทีอ่ยู่ใตธ้ารน ้าแขง็ลกึลงไปถงึ 
30 เมตร ชมหอ้งต่าง ๆ ซึง่ลว้นแต่เป็นน ้าแขง็ทัง้สิน้ ขึน้ชมววิบนหอคอยสฟรงิส ์SPHINX ที่
สงูถงึ 3,571 เมตร ชมทวิทศัน์สวยของยอดเขา 

เท่ียง  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  
บ่าย  อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการ เล่นหมิะบนลานสก ีถ ้าน ้าแขง็ ถ่ายภาพสวยไวเ้ป็นที ่

ได้เวลาสมควรน าท่านลงจากยอดเขาโดยรถไฟ น าท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น 
(LAUTERBRUNNEN)  น าท่านเดนิเล่นแวะถ่ายรูปกบัหมู่บา้น เลก็ๆในหุบเขาที่แยกเป็นสอง
แพร่ง เงยีบสงบทีไ่ม่วุ่ยวาย โดยมฉีากหลงัของหมู่บ้านคอืน ้าตกทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดชื่อว่า ชเตาบ์
บาค (Staubbach) น ้าตกที่มคีวามสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน ้าตกที่ตกลงมาแบบม้วน
เดยีวจบทีส่งูทีสุ่ดในยุโรป  อสิระใหท้่านเดนิชมตามอธัยาศยั 

 

 แลว้น าท่านเดนิทางกลบัสู ่อินเทอรล์าเก้น 
ค า่ อาหารค า่ ณ ร้านอาหารไทย Schuh  

น าเขา้สูท่ีพ่กั“โรงแรม THE HEYS” หรือระดบัเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (จนัทรท่ี์ 10 เม.ย. 256)   
อินเทอรล์าเก้น – ยอดเขาชิลธอรน์ – กอลมาร ์
เชา้ อาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR)  สู่สถานีกริมเมล
วาล (GRIMMELWALD) และต่อไปยงั มูร์เริน (MURREN) 
หมู่บ้านเล็กๆ บนภูเขาระหว่างทางขึ้นสู่ ยอดเขาชิลธอร์น 
(SCHILTHORN) ซึ่งจะเหน็ทวิทศัน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก เหน็
แนวเทือกเขาแอลป์ขาวโพลนไปตลอดทางสลับกับวิวของ
หมู่บ้านชนบทเบื้องล่างที่ชาวบ้านยงัคงท าฟาร์มเลี้ยงสตัว์อยู่
ตามเชิงเขา ซึ่งหมู่บ้านมูร์เรินแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านที่ปลอด
รถยนต์เพราะไม่มถีนนขึน้มา ใครต้องการมาเยอืนที่นี่ต้องนัง่รถไฟหรอืกระเชา้มาเท่านัน้ การ
ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู่ยอดเขาชลิธอรน์ ถอืว่าเป็นเสน้ทางทีย่าวทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด์ ถ้านับจาก 
GIMMMELWALD จนถงึสถานี SCHILTHORN อนัเป็นสถานีปลายทางทีร่ะดบัความสูง 2,970 
เมตร จากระดบัน ้าทะเล ยอดเขาชลิธอรน์ เป็นทีรู่จ้กัของนักท่องเที่ยวทัว่โลกเมื่อ ภาพยนตร์
เจมส์บอนด์ 007 ตอน ON HER MAJESTY’S SECRET SERVICE หรือในช่ือไทย “ยอด
พยัคฆ์ราชินี” มาถ่ายท าที่นี่  โดยก าหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ หรือ พิตส์ กลอเรีย (PIZ 
GLORIA) เป็นรงัของเหล่าผู้รา้ย หลงัจากนัน้มาผู้คนก็รู้จกัชลิธอรน์ในชื่อ พติส์ กลอเรยี ตาม
ชื่อในภาพยนตรจ์ากพติส ์กลอเรยี สามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์แบบพาโนราม่าไดทุ้กดา้น แต่
มุมอนัเป็นทีใ่ฝ่ฝันของผูม้าเยอืนกค็อื การไดเ้หน็ยอดเขาสามผูย้ิง่ใหญ่ นัน่คอื ยอดเขาไอเกอร ์
(EIGER สูง 3970 เมตร) ยอดเขาเมินซ์ (MONCH สูง 4107 เมตร) และยอดเขาจุงเฟรา 
(JUNGFRAU สงู 4158 เมตร) ตัง้เรยีงกนัโดยไม่มอีะไรมาบดบงั 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศฝรัง่เศส ผ่านชมทศันียภาพท้องทุ่งเกษตรกรรมที่อุดม

สมบูรณ์ มุ่งหน้าสู่ เมืองกอลมาร ์ดนิแดนแห่งความงาม ที่มตีกึรามบา้นช่องสวยงามมจุีดเด่น
อยู่ทีค่วามงามของดอกไมท้ีม่อียู่ทัว่เมอืง จดัเป็นอกีเมอืงทีถู่กจดัใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามโรแมนติ
กจนไดร้บัการขนานนามว่า “ลิตเต้ิลเวนิซ” ปัจจุบนัเมอืงเก่าแก่แห่งนี้ ไดก้ลายเป็นเมอืงทีน่่า



มาเยอืนเป็นอนัดบัต้นๆของประเทศฝรัง่เศส เป็นเมอืงที่มศีถาปัตยกรรม บรรยากาศของเมอืง
โบราณ บ้านเรอืนที่สวยงาม และได้รบัการดูแลรกัษาไว้เป็นอย่างด ีบ้านเรอืนแบบนี้ เรยีกว่า  
COLOMBAGE (ฝรัง่เศส) หรอื FACHWERKHAUS (เยอรมนั) พร้อมเก็บภาพสวย เดินชม 
เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึไวเ้ป็นของฝาก 

  
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ อาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 

เขา้สูท่ีพ่กั“โรงแรม MERCURE COLMAR CENTRE UNTERLINDEN” หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง (องัคารท่ี 11 เม.ย. 2566)  
ชมเมืองกอลมาร ์– หมูบ้่านริโบวิลล ์– สตราบวรค์ 
เชา้ อาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่าน ชมเมืองกอลมาร์ เมอืงเก่าที่เรยีงรายไปด้วยเรอืนไม้โบราณ ร้านค้าโบราณ โบสถ ์

พพิธิภณัฑ ์ครสิต์ศาสนสถาน และรา้นคา้และทีอ่ยู่ อาศยัทีค่งสภาพเหมอืนเมอืงในยุคกลาง ทีม่ี
ความสวยงามของล าคลองและบ้านเรอืนที่
ตัง้อยู่รมิสองฝัง่  

เท่ียง  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พื้นเมือง 
บ่าย น าเดนิทางสู ่หมู่บ้านริโบวิลล ์

(RIBEAUVILLE) เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ทีร่าย
ลอ้มไปดว้ยหมู่อาคารสมยัยุคกลาง และ 
ยุคเรอเนสซองซ ์งดงามราวกบัภาพวาดที่
น้อยคนนกัจะมโีอกาสไดม้าเยอืน โดย
ปัจจุบนัเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางการผลติไวน์
และเบยีรข์องประเทศ ซึง่มชีื่อเสยีงจากไวน์ทอ้งถิน่อย่าง VIN DU PISTOLET อสิระใหท้่าน
เดนิเล่น และถ่ายภาพความงดงามไวเ้ป็นทีร่ะลกึ เดนิชมรา้นรวง เลอืกซือ้ไวน์ทอ้งถิน่ งานฝีมอื 
ตามอธัยาศยั  

 พลาดไม่ไดก้บัการชมิไวน์ พืน้เมอืงของแควน้อลัซาส 
 



 
 
 
 
 

 
จากนัน้น าเดนิทางสู่ เมืองสตราบวรค์ (STRASBOURG) เมอืงหลวงแห่งสหภาพยุโรป เมอืง
เอกในแควน้อลัซาส 

ค า่ อาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
เขา้สูท่ีพ่กั “โรงแรม NOVOTEL STRASBOURG CENTRE HALLES” หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (พธุท่ี 12 เม.ย. 2566) 
สตราบวรก์ – รถไฟด่วน TGV – ปารีส 
เชา้ อาหารเชา้ในโรงแรม 

น า ชมเมืองสตราบวรก์ เมอืงเอก จงัหวดั
บาแร็งส์ แคว้นอัลซาส ประเทศฝรัง่เศส 
ตัง้อยู่รมิแม่น ้าอีล ติดกับพรมแดนประเทศ
เยอรมนั ท าให้ได้รบัอิทธิพลทางวฒันธรรม
ของเยอรมันมา ชมบ้านเรือนที่ปลูกสร้าง
แบบ TIMBER – FRAMED โดยเฉพาะย่าน
ที่เรยีกว่า PETITE FRANCE ที่จะได้เห็นบ้านเรอืน TIMBER-FRAMED ตัง้อยู่สองฝัง่คลอง 
สวยงามมากๆ เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมอันดบัหนึ่งในตวัเมอืง น าท่าน ล่องเรือ ชมความงาม
เมอืงสตราบวรค์ (ประมาณ 45 นาที) ชมสองฝากฝัง่ ชวีติผูค้น รา้นรวง บา้นเรอืนสวยคลาสกิ 
ป้อมปราการ โบสถ์ประจ าเมอืง สถาปัตยกรรมเรนาซอง นับเป็นบรรยกาศที่แสนประทบัใจ 
จากนัน้น า ชมมหาวิหาร NORTREDAME DE STRASBOURG มหาวหิารเก่าแก่ที่ใช้เวลา
สรา้งกว่า 400 ปี โดยสรา้งจากหนิทรายสชีมพูอมแดง ในปีค.ศ.1015 มคีวามส าคญัตรงทีพ่ระ
แม่มารเีคยใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิทีางศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ วหิารแห่งนี้ มคีวามสงูถงึ 
142 เมตร หรอืเทยีบเท่ากบัอาคารสูง 56 ชัน้ ถอืเป็นสิง่ปลูกสรา้งทีสู่งที่สุดในยุคกลาง มปีระตู
ทางเขา้ 3 ประตูดว้ยกนัในรูปคอื ซ้าย กลาง ขวา ด้านในมหาวหิาร แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คอื
บรเิวณโถงขนาดใหญ่ ทีถู่กออกแบบมา ใหเ้หมอืนเรอืล าใหญ่ THE NAVF – LA NEF  ประดบั
ประดาไปด้วยกระจกเขยีนส ีROSE WINDOW อนัสวยงาม และส่วนที่ 2 คอืห้องใต้ดนิ ให้ได้
เดนิชมพร้อมเก็บภาพสวยโดยรอบ  แล้วเดนิชมย่านการค้าใจกลางเมอืง ให้ท่านได้เดนิเลอืก
ซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ เกบ็ภาพสวยไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
เท่ียง  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าเดินทางสู่ สถานีรถไฟด่วนเมืองสตราบวร์ก เพื่อนัง่ รถไฟด่วน TGV สู่ เมืองปารีส 

(PARIS) เมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ระดบัโลก ผ่านชมทวิทศัน์ทีส่วยงามตลอดสองขา้งทาง  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TGV ถึง สถานี PARIS MONTPARNASSE จากนั น้น าท่าน เที ่ยวชมเมืองมหานคร
ปารีส มหานครที่ผู ้คนใฝ่ฝันอยากมาเยือนมากที่สุด ชมจตุร ัสคองคอ ร์ด ถนนแฟชัน่
ชองป์เซลิเซ่ ประตูชัยฝรัง่ เศส ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์อนัยิง่ใหญ่ของกษตัรยิน์โปเลยีนที ่1    
 
 
 
 

 
 
 

ค า่ อาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 
น าเขา้สูท่ีพ่กั “โรงแรม LE MERIDIEN ETOILE” หรือระดบัเทียบเท่า  
 

 



วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง (พฤหสับดีท่ี 13 เม.ย. 2566) 
หอไอเฟล – พิพิธภณัฑล์ุฟท ์- ล่องเรือเรอืบาโตมูช  
เชา้ อาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางกลบัปารสีขึ้นชมวิวบนหอไอเฟลชัน้ 2 สญัลกัษณ์ของกรุงปารสี  
(การขึน้หอไอเฟลตอ้งรบกวนทุกท่านรอคอยควิในการขึน้ชม) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
เท่ียง  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง  
บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลุฟท์  พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ติดอันดับโลกที่ได้เก็บสะสมวัตถุอัน

ทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็น ภาพเขียน, รูปปั้นแกะสลัก, เครื่องมือ, เครื่องใช้ ของล ้าค่าต่าง ๆ 
มากมายกว่า 3แสนชิ้น  น าชมรปูปัน้วีนัส ประติมากรรมท่ีขึ้นช่ือ และ ภาพวาดโมนาลิซ่า 
ของลีโอ นาโด ดาวินชี ทีผู่ค้นทัว่โลกใฝ่ฝันทีจ่ะไดเ้หน็สกัครัง้หนึ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



น าท่าน นัง่เรือบาโต มูช (BATEAUX MOUCHES) พาชมกรุงปารสี ใหท้่านไดส้มัผสั
บรรยากาศสองฟากฝัง่แม่น ้าแซนทีเ่ปรยีบเสมอืนแม่น ้าแห่งชาตขิองฝรัง่เศส ทีเ่ตม็ไปดว้ย
ความส าคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของฝรัง่เศส ซึง่จะผ่านสถานทีส่ าคญัอาท ิหอไอ
เฟล, พพิธิภณัฑด์อรเ์ซ, เกาะกลางแม่น ้าแซน อลีแซง็-หลุยส,์ มหาวหิารนอเทรอดาม, 
พพิธิภณัฑล์ูฟร,์ ประตูชยัฝรัง่เศส   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
ค า่ อาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 

น าเขา้สูท่ีพ่กั “โรงแรม LE MERIDIEN ETOILE” หรือระดบัเทียบเท่า  
 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง (ศกุรท่ี์ 14 เม.ย. 2566) 
พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้าปลอดภาษี 
เชา้ อาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแวรซ์ายส ์ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส์ สถาปัตยกรรมที่

ลอืชื่อของฝรัง่เศสและไดร้บัการยกย่องว่าเป็นวงัหลวงทีใ่หญ่ที่สุดในโลก ชมความวจิติรงดงาม
ของพระต าหนักเอกชัน้ในชมหอ้งต่าง ๆ เช่น หอ้งอพอลโล่ หอ้งเมอควิรี ่หอ้งไดอาน่า หอ้งฮอล
ออฟมเิร่อร ์และเกบ็ภาพของอุทยานทา้ยวงัทีส่วยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 



บ่าย น าท่านชอ้ปป้ิงห้างสรรพสินค้าปลอดภาษีชัน้น าของปารีส อาท ิหา้งสรรพสนิคา้แพรงตองส ์
แกลลอรีล่าฟาแยต ฯลฯ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิด แฟชัน่ชัน้น า เครื่องหนงั
เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง น ้าหอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ อาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง CHEZ FRANC COISE 
น าเขา้สูท่ีพ่กั “โรงแรม LE MERIDIEN ETOILE” หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัท่ีเก้าของการเดินทาง (เสารท่ี์ 15 เม.ย. 2566)  
ปารีส – กรงุเทพฯ 
เชา้ อาหารเชา้ในโรงแรม 

เชญิท่านพกัผ่อนหรอืจดัเตรยีมสมัภาระตามอธัยาศยั ไดเ้วลานดัหมาย  
09.00 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิชารล์ เดอ โกลล์ กรุงปารสี ผ่านพธิกีารทางสนามบนิแลว้ 

ให้ท่านช้อปป้ิงส่งท้าย ณ ร้านปลอดภาษีในสนามบิน เช่น เหล้า ไวน์ บุหรี่ น ้ าหอม 
เครื่องส าอาง    
ชอ็คโกแลต็ เครื่องหนงันานาชนิด ฯลฯ  

13.40 น. โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 931 น าท่านเหริฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ 
 

วนัท่ีสิบของการเดินทาง (อาทิตย ์16 เม.ย. 2566)  
กรงุเทพฯ 
05.55 น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ..............สวสัด ี 

 

 



อตัราค่าบริการ  
ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(พกัห้องคู่ 2 ท่าน 
/ต่อห้อง) 

ราคาเดก็ 
(เสริมเตียง) 

ราคาเดก็ต า่กว่า 6ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

พกัเด่ียวเพ่ิม
ท่านละ 

7-16 เมษายน 2566 169,900.- 159,900.- 119,000.- 35,000.- 
 

หมายเหตุ 
•  คณะทวัรอ์อกเดินทางขัน้ต า่ 15 ท่าน หากคณะทวัรม์ตี ่ากว่าก าหนด บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นทีต่อ้ง

เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ และขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษี
น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ คิดอตัรา ณ  วนัท่ี 01 พฤศจิกายน 2565 

•  การด าเนินการขอวซี่าจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมอย่างน้อย 15 วนั ดงันัน้จงึขอความร่วมมอืในการจดัเตรยีม
เอกสารส าหรบัการยื่นขอวซี่าใหค้รบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้นี้เพือ่เป็นผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวซี่า 

• ส าหรบัห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 
แนะน าให้ท่านเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั  ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์  
(รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน ้ามนัของสายการบิน) 
2. ค่าโรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบุในรากการทวัร ์(พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   
3. ค่าอาหารทุกมือ้ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์ 
4. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่าง ๆ , ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-สง่ระหว่างน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการทวัร์ 
5. ค่าวซี่าเขา้ประเทศตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์(ยกเวน้หนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว)    
6. ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่,หวัหน้าทวัร ์ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์  
7. ค่าน ้าหนกักระเป๋าไม่เกนิ 30 กก. ตามขอ้ก าหนดของสายการบนิ   
8. ค่าประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม ์1,500,000-บาท ค่ารกัษาพยาบาล 2,000,000-บาท  
9. ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ 
10. ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรมท่านละ 1 ใบ เขา้/ออกในแต่ละโรงแรม 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายสว่นตวัอาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิิบาร ์ทวีชี่องพเิศษ ค่าซกัรดีฯลฯ 
2. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 
3. ค่าสมัภาระทีห่นกัเกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.)  
4. ค่าวซี่าพาสปอรต์ต่างดา้ว   
5. ค่าภาษกีารบรกิาร 3% ค่าภาษมีลูค่าเพิม่  7%  
6.ค่าทปิหวัหน้าทวัร ืขน้อยู่กบัการบรกิาร 



เงื่อนไขในการจอง    
กรุณาช าระค่ามดัจ า ส าหรบัช่วงเทศกาลมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัการท าจอง  

และช าระส่วนที่เหลอืก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั (การไม่ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูก
ระงบัการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ผู้จดัมสีทิธยิกเลกิการจดัหรอืยกเลกิการเดนิทาง) กรุณาจดัเตรยีมเอกสาร
และหนงัสอืเดนิทางก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั   
การยกเลิกการจอง (ไม่นับรวมเสาร-์อาทิตย)์ 
1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  45 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000- บาท   
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30-45 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 - 30 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 75% ของราคาทวัร ์ 
4. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100%ของราคาทวัร์   
- กรณีผู้เดินทาง ถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ 

หรือเข้าเมืองโดยเจตนาไม่สุจริต บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ เกบ็ค่าใช้จ่ายเตม็จ านวน 
- กรณีท่ีลูกค้ายื่นวีซ่าแล้ว หากถกูปฎิเสธวีซ่า หรือ ได้รบัการอนุมติัวีซ่าแล้วยกเลิกการเดินทาง 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการ เกบ็ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง ดงักล่าวข้างต้น 
หมายเหตุ  
1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มผีู้เดนิทางต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงาน ในการเดนิทางกรุ๊ปทวัรอ์ื่นตามความประสงค์ 

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยั จนไม่สามารถแกไ้ขได้ 
 
3) ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงานภยัธรรมชาตกิารก่อจลาจลการปฎิวตั ิอุบตัเิหตุ 
และอื่น ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จดั หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรงหรอืทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย 
การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่าง ๆ  

4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรบัขึน้จากภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ
ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ 

5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ผูจ้ดัถอืว่าผูท้่องเทีย่วสละ
สทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารที่ได้ช าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น เนื่องจากค่าใชจ้่ายที่ท่านไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการ
ช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหน้า ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารในแต่ละแห่งแบบ
ช าระเตม็มเีงือ่นไข  

6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษิทัขนส่ง หรอื หน่วยงานที่ให้บรกิาร ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะประสานงานให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกคา้ แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรบัค่าบรกิารนัน้ ๆ 

7) มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

8 ) ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น   



9.) บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ และจะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏเิสธวซี่า หรอื การเขา้
ออกเมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง 

10.) ในกรณีทีท่่านซื้อของกบัรา้นคา้ในต่างประเทศเป็นดุลยพนิิจของลูกคา้ทีจ่ะซื้อหรอืไม่ซื้อ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการ
ไม่รบัผดิชอบ ความเสยีหายของสนิคา้ การคนืภาษขีองสนิคา้ และอื่นๆ เน่ืองจากการซื้อขายสนิคา้นัน้เป็นการตกลงระหว่างผู้
ซื้อและผูข้ายโดยบรษิทัมไิดม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งในการซื้อขายนัน้ 

11.) บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัลูกคา้ ทีม่คีวามประพฤตไิม่น่ารกั หรอืมพีฤตกิรรมทีส่รา้งความอดึอดัใจใหค้นส่วนใหญ่ใน
คณะทวัร์ เช่น ไม่รกัษาเวลา พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ สรา้งความร าคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอื ถอืว่ ามา
กลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่น ชกัชวนผูอ้ื่นใหก้่อความวุ่นวายในทวัร ์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดนิทางส่วนใหญ่) 

12.) คนขบัในประเทศแถบยุโรป จะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ ไม่เกนิ 12 ชัว่โมง (ใน 1 วนั) เช่น เริม่งาน 08.00 
น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัในทุกกรณี รายการทวัร์อาจต้องมกีารปรบัเปลี่ยนเพื่อความ
เหมาะสม โดยบรษิทัฯจะยดึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

13.) กรณีที่ลูกค้า จองทวัร์ และ ช าระค่ามดัจ าแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรบัในขอ้ความ และเงื่อนไขที่บรษิัทฯแจ้งไว้แล้วตาม
ขา้งตน้   

 
เอกสารท่ีต้องเตรียมยื่นวีซ่า ประเทศฝรัง่เศส 
หลกัฐานทัว่ไป 
o หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ  

(ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นในเล่มเก่ากรณุาแนบด้วย) 
o รปูถ่ายสี หน้าตรง พื้นหลงัสีขาวเท่านัน้   ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จ านวน 2 รปู ขนาด

ของใบหน้าประมาณ 32 - 36 ซม. เหน็ศรีษะทัง้หมดและหวัไหล่ ตอ้งถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน รปูถ่าย
ควรมคีุณภาพสงู มคีวามคมชดั และไม่มรีอยเลอะของหมกึพมิพ์หรอืรอยยบัใดๆ และใชก้ระดาษ
ถ่ายภาพมาตรฐาน 
ห้าม!! สวมแว่นตา สวมหมวก คอนแทคเลนสสี์ คอนแทคเลนสบ๊ิ์กอาย    

 
 
 
 
 
 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน  
o ส าเนาบตัรประชาชน  
o ส าเนาใบส าคญัสมรส (ถ้ามี) 
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ถ้ามี) 
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หลกัฐานการท างาน  
o ส าหรบัผูท้ีเ่ป็น ลูกจ้าง หรอื นายจ้าง หรอื ข้าราชการ 

ใชจ้ดหมายรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ) ทีร่ะบุต าแหน่ง เงนิเดอืน อายุงาน และ วนัลาหยุดงาน 
หรอื วนัเดนิทางท่องเทีย่วตลอดทรปิ 

o ส าหรบัผูท้ีเ่ป็นเจ้าของกิจการ  
ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนธุรกจิ ทีร่ะบุชื่อผูย้ื่นขอวซี่า (คดัจากกระทรวงพาณิชยม์อีายุไม่เกนิ 3 เดอืน)  
เอกสารนี้.. ตอ้งแปล และรบัรองการแปลจากกระทรวงการต่างประเทศ (ค่าแปลไม่รวมในค่าใชจ่้าย) 

o ส าหรบัผูท้ีเ่ป็น นักเรียน หรอื นักศึกษา ใช้จดหมายรบัรองการเรียน ท่ีออกโดยสถานศึกษา 
(ภาษาองักฤษ) 
หลกัฐานการเงิน 

o บญัชีธนาคาร Bank Statement  
*ต้องเป็นบญัชอีอมทรพัยเ์ท่านัน้ *ยอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทยอดถงึเดอืนปัจจุบนัทีท่่านไดค้วิยื่นวซี่า *
ตอ้งออกโดยธนาคารเท่านัน้ เจ้าหน้าท่ีธนาคารประทบัตราธนาคารรบัรองทุกแผ่น แนะน า ใหแ้จง้
เจา้หน้าทีต่อนขอเอกสารว่า ระบุ *ชื่อ/นามสกุล ของเจา้ของบญัชภีาษาไทย (หากใส่ภาษาองักฤษต้อง
ตามหนงัสอืเดนิทางเท่านัน้หากผดิแมแ้ต่ตวัสะกดเดยีวตอ้งไปขอใหม่) 

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ต้องมีเอกสารเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
o จดหมายชีแ้จงความสมัพนัธ์ระหว่างผูอ้อกค่าใชจ่้าย และผูเ้ดนิทาง โดยตอ้งระบุว่า จะออกค่าใชจ่้ายให้ 

ทัง้หมดดว้ย (ผูท้ีอ่อกค่าใชจ่้ายใหจ้ะตอ้งเป็นพอ่ แม่ พี ่น้อง สามแีละภรรยาเท่านัน้) 
o ส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ) / ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล 

(ถา้ม)ี 
o จดหมายรบัรองสถานะทางการเงนิจากธนาคารตวัจรงิ และ statement จากทางธนาคารยอ้นหลงัอย่าง

น้อย 3 เดอืน ของผูท้ีจ่ะออกค่าใชจ่้ายให ้และจะตอ้งระบุดว้ยว่า ออกค่าใช้จ่ายใหก้บัใคร (บญัชอีอม
ทรพัยเ์ท่านัน้ และเอกสารทีอ่อกมาจะตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืน) 

ยกเว้นการเกบ็ข้อมุลทางชีวภาพ (ถ่ายรปู และสแกนลายน้ิวมอื) 
• ผู้เยาวอ์ายุต า่กว่า 12 ปี 
• ผู้สมคัรท่ีเคยได้รบัวีซ่าท่ีระบุ (VIS) ภายใน 59 เดือน 

หมายเหตุ: หาก"VIS 0" ระบุลงบนหน้าวซี่าเชงเก้นล่าสุดของท่าน หมายความว่าขอ้มลูถูกบนัทกึเฉพาะขอ้มูล
ทางตวัเลข และรปูถ่ายเท่านัน้ไม่รวมถงึขอ้มลูลายน้ิวมอื ดงันัน้ท่านจะตอ้งมาด าเนินการยื่นขอวซี่าดว้ยตนเอง
เพือ่เกบ็ขอ้มลูทางชวีภาพ 

**สถานฑูตฯ อาจต้องใช้เอกสารเพิม่เติม หรือ ท าการสมัภาษณ์ ในบางกรณีตามทีเ่หน็สมควร** 
การแสดงเอกสารดงักล่าวครบถ้วน มิได้หมายความว่า จะได้รบั อนุมติัวีซ่าเสมอไป เนือ่งจากการจะ

อนุมติั วีซ่าหรือไม่นัน้ ขึ้นอยู่กบั ความเหน็และ ค าวินิจฉัยของกงสุลเป็นส าคญั* 
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ผู้เดินทางทุกท่านต้องมาแสดงแสดงตวัในวนันัดหมาย
ยื่นวีซ่า  
การด าเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 15-20 วนัท าการ 
หรือมากกว่า แล้วแต่กรณี  
ท่ีตัง้ 12/1 ชัน้ 12 อาคารสาทรซิต้ี 175 ถนนสาทรใต้ 
สาทร กรงุเทพฯ 10120 
 
 
 
แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม ควรกรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ เพื่อความสะดวกในการขอวี
ซ่าหากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน  ทางบริษทัฯไม่สามารถยื่นวีซ่าให้ท่านได้ 

• ช่ือ-
นามสกลุ………………………………........…………………….…………………………………………
……..……………………………… 

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได้เลขที…่...…..............หมู่........……ซอย................……………
ถนน……….…….….................… 
ต าบล/แขวง…......…………………อ าเภอ/เขต………….........…....………..… 
จงัหวดั….....….....…....…………รหสัไปรษณีย…์……………… 
*โทรศพัท์มือถือ (ต้องกรอก)…………....…………………................................. 
*อีเมลข์องท่าน (ต้องกรอก)...................................................................... 
 
สถานภาพ  โสด   แต่งงาน  แต่งงาน(ไม่จดทะเบยีน)  หมา้ย  หย่า 
 

• อาชีพปัจจบุนั  พนกังานภาครฐั   พนกังานเอกชน  พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
     เจา้ของกจิการ (จดทะเบยีน)  คา้ขาย   อาชพีอสิระ 
     ฟรแีลนซ์    ศลิปิน  เกษยีณ  
    นกัเรยีน   แม่บา้น  ว่างงาน 
• สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา

(ภาษาองักฤษ)................................................................................................................. 
ท่ีอยู่เลขที…่…........................หมู่............................……ซอย............................…………
ถนน…………………….…….…….…… 
ต าบล/แขวง…......…………………………..…………อ าเภอ/เขต……………..………....………..
จงัหวดั….....……………….....………… 



รหสัไปรษณีย…์………………..…………โทรศพัท์ท่ีท างาน……………............................... 

• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการใช้ชีวิตระหว่างการท่ีอยู่นัน้ได้รบัการคุ้มครองจาก (เลอืกตามขอ้มลู
ดา้นล่าง) 
  ดว้ยตนเอง  โดยผูอ้ื่น โปรดระบุความสมัพนัธ์
..................................................................................... 

กรณุาระบุช่ือของผู้รบัรอง
.............................................................................................................................................. 
• (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................. 
ท่ีอยู่เลขที…่…........................หมู่............................……ซอย............................…………
ถนน…………………….…….…….…… 
ต าบล/แขวง…......…………………………..…………อ าเภอ/เขต……………..………....………..
จงัหวดั….....……………….....………… 
รหสัไปรษณีย…์………………..…………โทรศพัท์ท่ีท างาน……………............................... 

• ในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่         เคย ไม่เคย 
หากตอบ   เคย กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีร่ะบุใบหน้าวซี่าวซี่าออก ISSUE..................... 
UNTIL………………. 

 
**รบกวนกรอกรายละเอียดของท่าน และน าส่งเอกสารฉบบัน้ี พร้อมกบัเอกสารท่ีใช้ยื่นวีซ่าค่ะ* 

หนังสือยินยอมให้เกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
อา้งถงึ พระราชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล") บรษิทั เอส

ท.ีเดอลุกซ์ ทวัร ์จ ากดั  (“บรษิทั”) ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล ไดจ้ดัท านโยบายความเป็นสว่นตวั (Privacy 
Policy) ขึน้ เพื่อแจง้ใหท่้านในฐานะ เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ไดท้ราบเกีย่วกบัรายละเอยีดและวตัถุประสงค ์รวมถงึ
รายละเอยีดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล ระยะเวลา ในการจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคล ตลอดจนสทิธติาม
กฎหมายของท่านทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคล และวธิกีารที่ท่านสามารถตดิต่อบรษิทัเพื่อด าเนินการเกีย่วกบัขอ้มลู
สว่นบุคคล โดยท่านสามารถศกึษานโยบายความเป็นสว่นตวั (Privacy Policy) ไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั 
www.stdeluxe.com  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล บรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งขอความยนิยอมในการเกบ็
รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านแก่บรษิทั และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระมวลผล
ขอ้มลูสว่นบุคคลจากบรษิทั และ/หรอืหน่วยงานของรฐั และ/หรอืเอกชนเพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ดงัต่อไปนี้  

ข้าพเจ้า (ช่ือ-สกลุ)_____________________________________  
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน_____________________________________ 

ในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ไดอ่้านและรบัทราบนโยบายความเป็นสว่นตวั (Privacy Policy) ของบรษิทัแลว้ และ
ขอใหค้วามยนิยอมแก่บรษิทัในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของขา้พเจา้ทีม่อียู่กบับรษิทัไดภ้ายใต้
ขอ้ก าหนด เงือ่นไข และวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็และใชโ้ดยบรษิทั ขอ้มลูสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคทีบ่รษิทัไดร้บัมา ไดแ้ก่  



(1) ขอ้มลูทัว่ไป หมายความวา่ ขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลซึง่ท าใหส้ามารถระบุและบ่งบอกตวับุคคลของเจา้ของ
ขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ได ้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล วนัเดอืนปีเกดิ อาย ุทีอ่ยู่ เพศ หมายเลขโทรศพัท ์
หมายเลขบตัรประชาชน อเีมล ์ไลน์ไอด ีชื่อในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) รปูถ่าย เป็นตน้ 

 (2) ขอ้มลูดา้นการท าธุรกจิ หมายความว่า ขอ้มลูหรอืสิง่ใด ๆ ทีแ่สดงออกมาในรปูแบบเอกสาร แฟ้ม รายงาน 
หนังสอื แผนผงั แผนที ่ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบนัทกึภาพนิ่งการบนัทกึภาพเคลื่อนไหว หรอืเสยีงการบนัทกึโดย
เครื่องมอืทาง อเิลก็ทรอนิกสห์รอืวธิอีื่นใดทีท่ าใหส้ิง่ทีบ่นัทกึไวป้รากฏขึน้ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิธุรกจิของบุคคลที่
สามารถระบุตวับุคคลได ้ 

(3) ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว  อนัไดแ้ก่  ขอ้มลูชวีภาพ ขอ้มลูสุขภาพ ประวตัอิาชญากรรม และ 
ขอ้มลูทีแ่สดงอยู่ในเอกสารประจ าตวั เป็นตน้ โดยเป็นขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามสมบูรณ์ ถกูตอ้ง เป็นปัจจุบนั และมี
คุณภาพ    จะถูกน าไปใชใ้หเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีไ่ด ้ก าหนดไว้ ตามหนังสอืนี้เท่านัน้ และบรษิทัจะด าเนิน
มาตรการทีเ่ขม้งวดในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั ตลอดจนการป้องกนัมใิหม้กีารน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใชโ้ดยมไิด้
รบัอนุญาตจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลก่อน  

ขอ้ 2. ความยนิยอมใหเ้กบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหบ้รษิทัเกบ็
รวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มลูสว่นบุคคลและขอ้มลูการใชบ้รกิารของขา้พเจา้ไดแ้ละยนิยอมใหบ้รษิทัสง่ โอน ใช ้และ/
หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลใหแ้ก่บุคคลในบรษิทั บรษิทัอื่น ๆ ในเครอืเดยีวกนั ผูป้ระมวลผลขอ้มลู นิตบิุคคลหรอื
บุคคลใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามสญัญา หรอืคู่คา้ หรอืพนัธมติรทางการคา้ และธุรกจิ หรอืผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบุคคลภายนอก 
เช่น     ผูส้อบบญัช ี  ผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายนอกของบรษิทั ทีป่รกึษากฎหมาย  และทนายความ ผู้
ใหบ้รกิารเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ การวเิคราะหข์อ้มลู สถติ ิการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์เป็นตน้ หรอื
ด าเนินการ ตามกฎหมาย หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานก ากบัดแูล สถาบนัการเงนิ ผูร้บัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง ไดท้ัง้ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยมวีตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบุคคล คอื  

(1) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการขายสนิคา้ ใหบ้รกิาร วเิคราะหข์อ้มลู ปรบัปรุงคุณภาพสนิคา้หรอืการใหบ้รกิาร,  
(2) เพื่อประโยชน์ในการด าเนนิงานของบรษิทั เช่น การจดัซื้อจดัจา้ง การท าสญัญาว่าจา้ง การท าธุรกรรม

ทางการเงนิ การด าเนินกจิกรรมบรษิทั การบรกิารจดัการเดนิทาง การตดิต่อประสานงาน การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์
หรอืใหข้อ้มลูขา่วสารต่าง ๆ  

(3) เพื่อปรบัปรุงคุณภาพการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เช่น การจดัท าฐานขอ้มูล วเิคราะหแ์ละ
พฒันากระบวนการด าเนินงานของบรษิทั 

(4) เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมทีอ่าจบ่งชีถ้งึการทุจรติ  
(5) เพื่อประโยชน์ในการยนืยนัหรอืระบุตวัตนของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล  
(6) เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารระหว่างท่านกบับรษิทั   
(7) เพื่อปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบ ของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งต่อการด าเนินงานของบรษิทั 

โดยบรษิทัจะจดัเกบ็และใชข้อ้มลูดงักล่าวตามระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดแ้จง้กบัท่านเจา้ของขอ้มลู
สว่นบุคคล หรอืตามที ่กฎหมายก าหนดไวห้รอืตามความ จ าเป็นทางเทคนิคเท่านัน้  

ขอ้ 3. ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้รษิทัเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของขา้พเจา้จากแหล่งอื่นได ้เป็นตน้ว่า สว่น
ราชการ หรอืหน่วยงานของรฐั เป็นตน้  

ขอ้ 4. วธิกีารเพกิถอนความยนิยอมและผลการเพกิถอนความยนิยอม     ขา้พเจา้ในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่น
บุคคลอาจเพกิถอนความยนิยอมทัง้หมดหรอืสว่นใดสว่นหนึ่งตามหนังสอืฉบบันี้  โดยขา้พเจา้จะแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็น



หนังสอื   และบรษิทัอาจขอทราบถงึเหตุผลแห่งการเพกิถอนความยนิยอมนัน้     การเพกิถอนความยนิยอมของ
ขา้พเจา้จะไม่สง่ผลกระทบต่อการเกบ็ รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล ทีข่า้พเจา้ไดย้นิยอมแก่บรษิทัไปแลว้
ก่อนหน้านัน้ ในกรณีทีก่ารเพกิถอนความยนิยอมเกดิผลกระทบต่อสทิธหิรอืหน้าทีใ่ด ๆ ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ยอมรบั
ผลกระทบทีเ่กดิจากการนัน้ ได ้อนึ่ง ในกรณีทีค่ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารใด ๆ 
ในอนาคตทีม่ผีลท า ใหก้ารใหค้วามยนิยอมตามหนังสอืฉบบันี้ จะตอ้งเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง หรือแกไ้ข เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงักล่าว   ขา้พเจา้ยนิดทีีจ่ะใหบ้รษิทัด าเนินการจดัท าหนังสอืขึน้ใหม่ 
  ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความซึง่ระบุไวข้า้งตน้ของหนังสอืยนิยอมนี้อย่างชดัแจง้แลว้ จงึไดล้งลายมอืชื่อไว้
เป็นหลกัฐาน   

[   ] ยินดีให้ความยินยอม     [   ] ไม่ให้ความยินยอม  
 

ช่ือของบุคคลท่ีให้ความยินยอม:_____________________________________________________ 
ท่ีอยู่ของบุคคลท่ีให้ควา
ยินยอม:___________________________________________________________
ลายเซน็:________________________________  
วนัท่ีลงนาม: _______/__________/_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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