
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

22.00 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 ROW D เคาน์เตอรส์ายการบินไทย  

THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

  

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูรคิ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ โดยเท่ียวบินท่ี TG 970 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

07.50 น. ถึงสนามบินซูรคิ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ น าคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อย พบ

การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี (**เวลาท้องถ่ินของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ช้ากว่าประเทศ

ไทยประมาณ 6 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

เดินทางสู่ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ (Stein am Rhein) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองทาง

เหนือติดกับประเทศเยอรมันนี เมืองน้ีมักไม่เป็นท่ีนิยมส าหรับนักท่องเท่ียว แต่นับได้ว่าเป็นเพชร

เม็ดงามท่ีไม่ควรพลาด ชมความงามของสถาปัตยกรรมของเมืองริมแม่น้าไรน์ และการตกแต่ง

บ้านท่ีมีเอกลักษณ์ รวมไปถึงศิลปะช้ันสูงอย่างเฟสโก้ท่ียังคงความสมบูรณ์ไว้ได้อย่างสวยงาม 

  

 

 

 

 

 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ    

                             

 

 วันทีส่อง ชาฟฟ์เฮาเซิน • น้าตกไรน์ • ลูเซิรน์ • รูปปั้ นสิงโต • สะพานไม้ชาเปล • อินเทอลาเก้น 

            (-/กลางวัน/เย็น) 

 



 

 

 

พาท่านเดินทางสู่ ชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) พาท่านชมความสวยงามของ น้าตกไรน์ 

(Rhine Falls) เป็นน้าตกท่ีกว้างท่ีสุดของยุโรป มีอายุเก่าแก่ประมาณ 14,000-17,000 ปี โดยมี

ความกว้างถึง 150 เมตร สูง 23 เมตร น้าตกเป็นสีเขียวมรกตสวยงาม กระแสน้าไหลเช่ียวกราด

ตลอดท้ังปี โดยปริมาณกระแสน้าไหลท่ีเคยวัดได้สูงสุดน้ันถึง 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 

จากน้ัน น าคณะเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) หน่ึงใน

เมืองท่ีงดงามท่ีสุดของประเทศ พาท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรย์ีสิงโต (Lion Monument) ซ่ึงสร้าง

ข้ึนเพื่อเป็นการร าลึกถึงทหารหาญชาวสวิสผู้ซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ีจนวินาทีสุดท้าย อนุสาวรีย์น้ีคือ

สัญลักษณ์ส าคัญของลูเซิร์นท่ีไม่มีนักท่องเท่ียวคนไหนพลาดมาท่ีน่ี   

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

พาท่านชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ช่ือว่าเป็น

สะพานไม้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ทอดยาวระหว่างแม่น้า Reuss โดยสร้างมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 14 

จากน้ัน  ให้ท่านได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆตัวเมืองใน เขตเมืองเก่า (Oldtown) ด้วย

ตัวอาคารสไตล์ยุโรปผนวกกับร้านสมัยใหม่ ท าให้เป็นหน่ึงในความวิเศษของเขตน้ี 

 

ค่า  บรกิารอาหาร ณ ภัตตาคารจนี 

ทีพ่ัก  Ibis Styles Lucerne 3* หรอืเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เปน็เพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมกีารเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พักจะเปน็

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพักไป

เมอืงใกล้เคียงในกรณมีงีานเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

พาท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ (Engelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) พาท่านข้ึน

สู่ ยอดเขาทิสลิส (Titlis) โดยกระเช้าหมุนแบบ 360 องศา ท่ีความสูง 3,239 เมตร เข้าชมถ้า

วันทีส่าม เมืองแองเกิลเบิรก์ • ยอดเขาทิสลิส • เบิรน์ • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิรน์ • บ่อหม ี• ย่าน

มารค์กาสเซ • นาฬิกาดาราศาสตร ์     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 



 

 

น้าแข็ง (Ice Grotto) ท่ีไม่เคยละลายชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาว

โพลนสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็นอันมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาทิสลิสพรอ้มวิวแบบพาโนราม่า 

 



 

 

จากน้ัน เที่ยวชม กรุงเบิร์น (BERN) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

สวยงาม จนได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ UNESCO ปี 1983 อีกด้วย  

พาท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับความตระการตาของ อาสนวิหารแห่งกรุงเบิรน์ (Bern Minster) ท่ี

คงความงามมาต้ังแต่ปีค.ศ. 157 

 

 

  ต่อไปยัง บ่อหมี (Bärengraben) ริมแม่น้าอาเร โดย ค าว่า Bern ท่ีเป็นช่ือเมืองน้ันมาจากค าว่า 

"Baren" ในภาษาเยอรมันท่ีแปลว่า "หมี" หรือ "Bear" ในภาษาอังกฤษ ซ่ึงเกิดมาจากในสมัยก่อน

น้ัน ผู้ครองเมืองเบิร์นได้ไปออกล่าสัตว์ และสัตว์ท่ีได้กลับมาน้ันก็คือหมีน่ันเอง จนท าให้เบิร์นน้ันก

ลายเป็นช่ือของเมือง และมีสัญลักษณ์ของเมืองเป็นรูปหมีไปด้วย 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาท่านชมเดินสู่ ย่านมารก์าสเซ (Marktgasse) ซ่ึงปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีค

เป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์ว่ิงผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเท่ียว น าชมอาคารเก่า อายุ 200-

300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดๆของเมืองน้ี เข้าส่ ูถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วย



 

 

ร้าน ภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ถ่ายรูปกับ นาฬิกาดาราสาสตร(์Zytglogge) 

อายุกว่า 800 ปี ท่ีมีโชว์ให้ดูทุกๆช่ัวโมง นาฬิกาตีบอกเวลา ถัดไปไม่ไกลจะพบกับ บ้านเลขท่ี 49 

ซ่ึงเป็นบ้านท่ีอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ช่ือดังของโลก เคยมาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงสั้นๆ ระหว่างปี

ค.ศ. 1903-1905 ปัจจุบันบ้านหลังน้ีได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมภาพถ่ายและผลงาน

บางส่วนของไอน์สไตน์ 

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน เมนูสวิตชสีฟองดูต้นต าหรบั 

ทีพ่ัก  Holiday Inn Bern Westside4* หรอืเทยีบเท่า 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง

และขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปเมอืงใกล้เคียงในกรณท่ีีมเีทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

0จากน้ัน น าท่านผ่านพรมแดนสวิสเซอร์แลนด์สู่ประเทศฝร่ังเศส ดินแดนซ่ึงร่ารวยไปด้วยความงามทาง

สถาปัตยกรรม แฟช่ัน และอาหาร พาท่านสู่แค้วนอัสซาส เพื่ อพาท่านชมเมือง กอลมาร์ 

(Colmar) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) หน่ึงในสถานท่ีท่ีผู้คนขนานนามว่าดินแดนแห่ง

เทพนิยาย ด้วยตัวบ้านเรือนน้ันยังคงรูปแบบงานก่อสร้างแบบท่ีเรียกว่า Half Timber ท่ีเป็นท่ีนิยม

ในยุคกลาง โดยจะใช้ไม้สร้างเป็นโครงบ้าน และน าปูนมาถมส่วนท่ีเหลือ เพื่อเป็นการประหยัดไม้ 

ท าให้ต้นทุนการสร้างถูกลง ให้ท่านได้เดินเล่นอย่างอิสระ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่ี ่ เบิรน์ • กอลมาร ์• บาเด้นท์-บาเด้นท์                     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 

 

 

 

 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน เมนูสไตล์แคว้นอัลซาส 

จากน้ันพาท่านสู่ เมืองบาเดน (Baden) เป็นเมืองในหุบเขา ต้ังอยู่ในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค 

ประเทศเยอรมนี ต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทิวเขาป่าด า บริเวณพรมแดนใกล้กับประเทศ

ฝร่ังเศส เมืองน้ีมีช่ือเสียงในด้านสปา อดีตเป็นท่ีพักผ่อนอาบน้าแร่แก้โรคไขข้อ ของเจ้านายช้ันสูง 

พ่อค้า และราชวงค์ต่างๆ ในยุโรป และในการเสด็จประพาสยุโรปคร้ังท่ีสองของ รัชกาลท่ี 5 

พระองค์ได้ประทับท่ีเมือง บาเดน บาเดน เป็นเวลากว่าสามสัปดาห์ เพื่อรักษาพระวรกาย และ

ท่องเท่ียวชมธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 

ทีพ่ัก  Leonardo Royal Hotel Baden-Baden 4* หรอืเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เปน็เพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมกีารเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเขา้พักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและ

ขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปเมอืงใกล้เคียงในกรณมีงีานเทรดแฟรห์รอืเทศกาล) 



 

 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) ชมย่านเมืองเก่า ซ่ึงเมืองน้ี นอกจากเป็นเมือง

ประวัติศาสตร์ส าหรับเยอรมนีแล้ว ยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ส าหรับคนไทย คือเป็นในหลวง 

รัชกาลท่ี 8 ทรงพระราชสมภพ ณ เมืองน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับปราสาทไฮเดลเบิรก์(Heidelberg Castle)  ท่ีสร้างข้ึนอยู่บนเชิงเขาเหนือ

แม่น้าเน็กคาร์ ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหิน

ทรายสีแดงซ่ึงมีอายุกว่า 900 ปี  

วันทีห้่า ไฮเดนเบิรก์ • แฟรงเฟิรต์ • มหาวิหารเซนต์บาร ์โธโลมิว • จัตุรสัโรเมอร์์ 

(  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 

 

 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 

จากน้ัน มุ่งหน้าสู่ เมืองแฟรงก์เฟริต์ (Frankfurt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองท่ีใหญ่

ท่ีสุดของรัฐเฮ็สเซิน อันเป็นท่ีต้ังของธนาคารกลางยุโรป เป็นเมืองเมืองท่ีมีความม่ังค่ังมากท่ีสุด

เมืองนึงของยุโรป พาท่านสู่ จัตุรสัโรเมอร ์(Romerberg) จัตุรัสใจกลางมือง ศูนย์รวมของร้านค้า 

ร้านอาหาร และคาเฟ่ต์มากมาย ตรงกลางมีน้าพุแห่งความยุติธรรมและตรงสุดทางยังมี อาสนวิหาร

แฟรงก์เฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) หรือท่ีมีอีกช่ือนึงว่ามหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว สร้างข้ึน

ต้ังแต่ในสมัยศตวรรษท่ี 13 และเป็นท่ีบรมราชาภิเษกจักรพรรดิในยุคอาณาจักรโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 

ทีพ่ัก  Crowne Plaza Frankfurt Congress Hotel 4* หรอืเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เปน็เพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพัก

จะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปล่ียนท่ีพักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีมีงานเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

มุ่งหน้าสู่อีกหน่ึงเมืองใหญ่ของแคว้น ที่เมืองสทราซบูร ์(Strasbourg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

3ช่ัวโมง) ต้ังอยู่บนฝ่ังแม่น้าอีล เมืองน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม

มากมาย ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารมหาวิหารนอร์ทเทรอดามแห่งสตราสบูร์ก มหาวิหารนิกาย

โรมันคาทอลิกขนาดใหญ่ท่ีได้ช่ือว่าสูงตระหง่านท่ีสุดในยุโรปตะวันตก 

 

กลางวัน  บรกิารอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ินพรอ้มไวน์จากอัลซาสอันโด่งดัง โดยไวน์แคว้นอัล

ซาส ถือเป็นไวน์คุณภาพเยีย่ม ไม่แพ้ไวน์ของเบอรโ์ด และเบอรกั์นดี 

 

 

วันทีห่ก สตารส์บูรก์ • น่ังรถไฟ TGV • ล่องเรอืแม่น้าแซน           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 

 

 

 

น าท่านน่ังรถไฟความเรว็สูง (TGV) 14.48 – 16.35 มุ่งหน้าสู่กรุงปารีส ซ่ึงปกติจะใช้เวลาในการ

เดินทางด้วยรถกว่า 4 ช่ัวโมง เหลือไม่ถึง 2 ช่ัวโมงสู่ มหานครปารสี (Paris) เม่ืองหลวงสุดโรแมนติ

กของประเทศฝร่ังเศส หน่ึงในจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายๆ คน ท่ีมีครบท้ัง 

สถาปัตยกรรม ศิลปะ อาหาร และแหล่งช้อปป้ิง ท่ีมีให้ท่านได้เลือกสรรกันอย่างอัดแน่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมจุดถ่ายรูปหอไอเฟลท่ีสวยท่ีสุด ณ จัตุรสัทรอกาเดโร (TROCADÉRO) แต่เดิมบริเวณน้ีเคยใช้

เป็นสถานท่ีจัดงานส าคัญๆ ของประเทศอยู่หลายคร้ัง แต่โด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพท่ีท่านจะ

สามารถเห็น หอไอไฟล (EIFFEL) ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่งสัญญาแห่งน้ีน้ัน ถือเป็น

สัญลักษณ์ของพาปารีสท่ีพลาดไม่ได้ด้วยประการท้ังปวง หอไอเฟลน้ัน ต้ังตามช่ือของสถาปนิก

ผู้ออกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล เพื่ อใช้เป็นสัญลักษณ์ในงาน แสดงสินค้าโลก ในปี 1889 เม่ือมี



 

 

ภาพยนตร์เร่ืองใดท่ีจะกล่าวถึงปารีส ก็จะจะต้องมีโครงสร้างเหล็กเจ้าของความสูง 324 เมตร ท่ี

เคยเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลก แห่งน้ีอยู่ด้วยเสมอ 

 

 

พาท่านล่องเรือแม่น้าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็น 1 ใน เมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดของโลก

ในอีกมุมหน่ึงโดยในระหว่างทางน้ันจะผ่านสถานท่ีส าคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน Pont de l'alma 

สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ และอีกมากมายถือเป็นอีก 1 กิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาปารีส 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย 

ทีพ่ัก  MERCURE PARIS LA DEFENSE 4* หรอืเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน 

 (โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เปน็เพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมกีารเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พักจะเปน็

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพักไป

เมอืงใกล้เคียงในกรณมีงีานเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (LOUVRE MUSEUM) เป็นสถานท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทาง

ศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดับโลกจ านวนมาก นับเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวในปารีสท่ีต้องไปเยือน แต่

เดิมเคยเป็นพระราชวังเดิมของราชวงศ์ มีงานศิลป์ทรงคุณค่าท่ีจัดแสดง400,000 ช้ิน ผลงานช้ิน

เอกน้ันได้แก่ รูปป้ันวีนัส รูปป้ันเทพไนก้ี และท่ีโด่งดังท่ีสุดคือ รูปโมนาลิซ่า ท่ีวาดโดย ลีโอนาโด้ ดา

วิชช่ี จิตรกรเอกของโลกในยุกเรนองซองซ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่จ็ด พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ • แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ • ประตูชยัอารก์เดอทรยีงฟ์ • ถนนช็องเซลเีซ
         (เช้า/กลางวัน/-) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน พิเศษเมนูหอยเอสคาโก้ 

น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยนักช้อปป้ิงจากท่ัวทุกมุมโลก ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจ

กลางกรุงปารีส ณ แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE)  

 

จากน้ัน น าท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรี

ยงฟ์ (ARC DE TRIOMPHE) วงเวียนท่ีเช่ือมถนน

12 เส้นของปารีสไว้ โดยสร้างข้ึนเพื่ อเป็นสดุดี

ทหารฝร่ังเศสท่ีร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะ

ในสงครามนโปเลียน เน่ืองจากเร่ิมสร้างในรัชสมัย

ของพระองค์หลังได้รับชัยชนะในสงครามยุทธการ

ท่ีเอาสเทอร์ลิทซ์ เ ม่ือวันท่ี  2 ธันวาคม 1805 

นอกเหนือจากน้ัน ประตูชัยแห่งน้ีก็ยังเป็นท่ีฝังศพ

ทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1  

 

ทางทิศตะวันตกยังเป็นท่ีต้ังของถนนสายท่ีโด่งดังท่ีสุดของโลกสายหน่ึง น่ันคือ ถนนช็องเซลีเซ 

(CHAMPS-ÉLYSÉES) ถนนท่ีได้ช่ือมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็น

ส่วนหน่ึงของการขยายพื้นท่ีสวยหย่อมของพระราชวังตุยเลอรี โดยเม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระ



 

 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชด ารัสให้น ารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มา

สร้างเป็นถนนพระราชด าเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากันว่าอัตราค่าเช่าพื้นท่ีบนถนนแห่งน้ีมี

มูลค่าสูงท่ีสุดในยุโรป และเป็นท่ีต้ังของสินค้าแบรนด์ระดับโลกมากมายท้ัง Louis Vuitton, 

Hermès, Omega, Lacoste, Swarovski, Longchamp ก็มีให้เลือกสรรอย่างครบถ้วน หรือหาก

ท่านใดสนใจจิบกาแฟ ทานเบเกอร่ีชิลๆ ตลอดถนนเส้นน้ีก็มีร้านให้ท่านได้เลือกชิมอย่างอัดแน่น 

 

 

ค่า  อิสระอาหารเพื่อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ทีพ่ัก  MERCURE PARIS LA DEFENSE HOTEL 4* หรอืเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เปน็เพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมกีารเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเขา้พักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและ

ขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปเมอืงใกล้เคียงในกรณมีงีานเทรดแฟรห์รอืเทศกาล) 



 

 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (Paris 

Charles de Gaulle Airport) เพื่อให้ท่านได้มเีวลาท าการคืนภาษี (Vat Refund)   

13.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931 

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลับกันได้ตามความเหมาะสมท้ังนี้

ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวัน

อาทิตย์ หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุง หรอือาจท าการจองไม่ได้เน่ืองจากต้องรอกรุป๊คอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวัน

เดินทางตรงกับวันเหล่านี ้โดยทางบรษัิทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้รว่มเดินทางเป็นส าคัญ 

และขอขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจ้งใหท่้านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานทีท่ีแ่น่นอนก่อน

เดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีแ่ปด ปารสี  • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ     (เช้า/บนเครื่อง/-) 

วันทีเ่จ้า สุวรรณภูมิฯ กรุงเทพ     



 

 

 
 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ากว่า 12 
ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุต่ากว่า 
12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 
2 ท่าน(เสรมิ

เตยีง) 

พักเดีย่ว 

19-27 พ.ย. 65 25+1 92,999 92,999 91,999 15,900 

4-12 ธ.ค. 65 25+1 92,999 92,999 91,999 15,900 
 
 

รายละเอียดเพิม่เติม ราคา 

ช้ันธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ 
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจองค่ะ*** 

110,000-120,000 

กรณีมีต๋ัวแล้ว หักออกจากราคาทัวร์ 16,000 

 
 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเครื่องบนิชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เสน้ทาง (กรุงเทพฯ--ซูริค-ปารีส-กรุงเทพฯ)  

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และบางคืนต้องพักเดียว ท่านจะต้องช าระส่วน

ต่างน้ันเอง) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้าหนักกระเปา๋ไมเ่กิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเปา๋ถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ (ท้ังน้ีหากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออ่ืนใดท่ีเป็น

ประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศน้ันๆ) 

 ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

 ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 



 

 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไมคื่นค่าวีซ่าให้ท่านไมว่่าจะผ่านการพิจารณาหรือไมก็่ตาม 

กรณมีวีซีา่แล้ว จะคืนเงินใหท่้าน 4,000 บาท 

 ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

 ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกันอุบติัเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เปน็ไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณท่ีีได้รับอุบติัเหตุระหว่าง

การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสญูเสียทรัพย์สนิส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวและปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้

เดินทาง 

 ภาษีน้ามนัและภาษีต๋ัวทกุชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพ่ิมหากสายการบนิปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

ชอัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืงจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมอืงไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนอืความควบคมุของบริษัทฯ 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

**ทิปหัวหน้าทัวร/์ไกด์ท้องถ่ิน/คนขับรถ ไม่บังคับ ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 40,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  



 

 

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน

ดังต่อไปน้ี 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

 ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการยื่นวีซ่า 

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่าน้ัน  



 

 

 ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ  

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

100%  

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะน้ัน ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 บริษัทฯจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ

จาก ทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบิน, 

ห้องพักท่ีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 

ท่าน จึงจะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

 หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 

ซ่ึงทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง  



 

 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

 

 

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงกับวันดังกล่าว 

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารการขอวซีา่เชงเก้น  (ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์) 

ยื่นวซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ื่นวซีา่ VFS (จามจุรสีแควร)์ 

 
 

 

ในการยื่นวซีา่ทางสถานทตูจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมัติผลวซีา่ ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทาง

ออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ประมาณ  15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร-์อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทตู หรอื อาจช้าหรอืเรว็กว่าก าหนดข้ึนอยู่กับสถานทตู         

*** สถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 
 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

 
 
 
 

1. หนังสือเดินทาง 

 

*** การยื่นวซีา่กับทางบรษัิททัวร ์จะต้องท าการยื่นวซีา่ ประเภทหมู่คณะเท่าน้ัน  การย่ืนหมู่คณะต้องมจี านวน 10 คน

ข้ึนไป  ซึง่ทางศนูย์รบัย่ืนจะเป็นผู้ก าหนดวันย่ืนวซีา่เท่าน้ัน ผู้เดินทางไม่สามารถก าหนดวันยื่นได้เอง หากผู้เดินทาง

ไม่สามารถไปย่ืน   วซีา่ในวันทีท่างศนูย์รบัย่ืนก าหนดได้  มค่ีาใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามจรงิ (กรณทีีม่คิีวเท่าน้ัน) *** 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป (สเีลือดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือ

เดินทางราชการ (สีน้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง

บุคคลท่ัวไป โดยเด็ดขาด*** 

 

 
   
 

รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว  จ านวน 2 ใบ       

(พื้นหลังขาวเท่าน้ัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน ห้ามสวมแว่นตาหรือ

เคร่ืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ท่ีท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน 

หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าท่ีเกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  

เข้มงวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูป 

และต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซ่า 

 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือ

นักเรยีน นักศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข่องทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะ

การย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือ

พาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 

2. รูปถ่าย 

 

3. หลักฐานการเงิน 
 



 

 

หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชอีอมทรพัย์ ประกอบด้วย 

 Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน  ท่ีออกจากทางธนาคารเท่าน้ัน 

 บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน 

 (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7วัน )  

ก่อนวันยื่นวีซ่า   รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

ส าคัญมาก !!! ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดยีวก่อนการย่ืนวีซ่าเด็ดขาด 
 กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้น้ัน คือ 

 
-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 
- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ 
- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ 
 

 กรณทีีม่ผีู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมเีอกสารของผูส้นับสนุนดังนี ้ 
 

- ต้องท าเป็นหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร
แสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

       -   ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี  หรือ  Statement   ย้อนหลัง 3  เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย   

เป็นภาษาอังกฤษ          

 

 
 
  

 เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

 เจ้าของกิจการทีไ่ม่ได้จดทะเบยีน จดหมายช้ีแจงการท างานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร

ประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน 

 พนักงานท่ัวไป  หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างาน 

พรอ้มระบุวันลาและประเทศทีเ่ดินทางทางตามโปรแกรม 

4. หลักฐานการท างาน 
 



 

 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

 นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

 

 

 

 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 ส าเนาบัตรประชาชน 

 สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

 ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

 
 

 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

 หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 

ท่าน เท่าน้ัน) 

พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา และ  

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดาหรอื
มารดา มารดา 

 



 

 

หมายเหตุ  ***บิดาหรอืมารดา ต้องท าหนังสือชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษว่าให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ

กับใคร มคีวามสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด  (ลูกค้าสามารถเขยีนหรอืพิมพ์ข้ึนเองได้)*** 

*ส าหรบัหนังสือยินยอมน้ัน ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทาง

ส านักงานเขต หรอือ าเภอ* 

 กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

 กรณเีด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์

กับบุตรท่ีสถานทูตด้วย ท้ังสองท่าน  

 ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงท่ีต้องน าติดตัวมาในวันท่ีต้องสแกนลายน้ิวมือ  

 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ากว่า 

18 ปี ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า 

 เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วัน ท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

วันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าท่ีก าหนด         

 ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

 ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์ 

การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพิจารณา

ใดๆท้ังสิ้น  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน ข้อมูลและเอกสารทุก

อย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผ่านทุกกรณี 

*** 

 

 



 

 

 

 

ข้อมูลค ารอ้งขอย่ืน วีซ่า ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 

       

       วัน/เดือน/ปีเกิดค.ศ.________________________ 

        สถานท่ีเกิด (จังหวัด) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ท่ีสามารถติดต่อได้)   ________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ได้จดทะเบียน 

 

            หย่า            หม้าย 

 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จังหวัด)  _______________________ 

             



 

 

 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชพี, หรอืถ้าก าลังศกึษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานทีศ่กึษา และลง

รายละเอยีดอ่ืนๆ  

ลงในช่องว่าง 

3.1) ช่ือบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยู่ของบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบันท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันท่ีท่านก าลังศึกษาอยู่  _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 

           มี     วันท่ีออกวีซ่า และวันท่ีหมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบท่ีหน้าเชงเก้นท่ีท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  

                      ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ ______________ วันท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 

 

 



 

 

 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใช้จ่ายเอง                       มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้                   ระบุช่ือ  

 ความสัมพันธ์   

 


