
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรงโดยสายการบินไทยกรุงเทพฯ-ซูริค/ ชาร์ลเดอโกล-กรุงเทพฯ  ไม่เสียเวลาเปลี่ยนเคร่ือง รวมน า้หนักกระเป๋า 30 

กโิลกรัม พร้อมอาหารเช้าบนเคร่ืองขาไป   
 พกัหรูโรงแรม 3-4 ดาว (พกั สวสิ 3 คืน / ฝร่ังเศส 3 คืน ) 

เทีย่วครบทุกไฮไลท์ !! 
 สวติเซอร์แลนด์ : เมืองลูเซิร์น สิงโตแกะสลกั สะพานไม้ชาเปล เมืองกรินเดอวาลด์  ขึน้ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE  

         เมืองโลซาน - ศาลาไทย - ทะเลสาบเลอมอง - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - กรุงเบิร์น - เมืองลูเซิร์น 
 ฝร่ังเศส : กรุงปารีส พระราชวงัแวร์ซายส์ จตุรัสทรอคาเดโร หอไอเฟล ประตูชัย  
 ช้อปป้ิง!! เทรนด์แฟช่ันที ่ย่านสะพานไม้ชาเปล และถนนชองป์เอลเิซ่ 
 พเิศษ!! ล่องเรือบาโต ปารีเซียง ชมบรรยากาศสองฝ่ังแม่น า้แซนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG  970 BKK- ZRH 00.35 - 06.55 

เทีย่วบินขากลบั TG  931 CDG-BKK 12.30 - 06.00+1 



 

 

ก าหนดการเดินทาง 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,500 บาท และค่าทปิ 3,000 บาท) 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

2 
กรุงเทพ – ประเทศสวติเซอร์แลนด์ – นครซูริค - น า้ตกไรน์ - เมือง
อนิเทอร์ลาเก้น 

   HOTEL INTRELAKEN หรือเทียบเท่า 

3 
อนิเทอร์ลาเก้น -  กรินเดอวาล  –  TOP OF EUROPE  จุงค์ฟราว
ยอค - เมืองเจนีวา 

   NH GENEVA AIRPORT HOTEL  หรือ
เทียบเท่า 

4 
เมืองเจนีวา - เมืองโลซาน - ศาลาไทย - ทะเลสาบเลอมอง - เมืองมอง
เทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - กรุงเบิร์น - เมืองลูเซิร์น 

   
HOTEL IBIS STYLES LUZERN CITY  

หรือเทียบเท่า 

5 เมืองลูเซิร์น - สิงโตแกะสลกั - สะพานไม้คาเปล - เมืองสทราซบูร์    
MERCURE STRASBOURG CENTRE 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

6 เมืองสทราซบูร์ - ปารีส (ประเทศฝร่ังเศส) - พระราชวงัแวร์ซายส์    
HOTEL MERCURE PARIS VELIZY หรือ

เทียบเท่า 

7 กรุงปารีส - หอไอเฟล - พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย – ถนนชองป์เอลเิซ่    
HOTEL MERCURE PARIS VELIZY หรือ

เทียบเท่า 

8 กรุงปารีส – สนามบินชาร์ลเดอโกล - กรุงเทพฯ  -   

9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  - -  

เดือนพฤศจิกายน 4-12 พ.ย. 61 67,991.- 

 พกัเดี่ยว 12,900.- 



 

                        
 
21.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2- 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน

ไทย โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษทั คอยให้การตอ้นรับ และ อ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ และ เอกสารการเดินทาง
ใหแ้ก่ท่าน 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

 
00.35 น. บินลดัฟ้าออกเดินทาง นครซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 970  
                    (เวลาทอ้งถ่ินจะชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 6 ชัว่โมง) 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินนครซูริค ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระและผา่นศุลกากรเป็นทีเรียบร้อยแลว้  
 
  

 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน เมืองที่ตั้งของ น ้าตกไรน์เป็นน ้ าตกท่ีเกิดจากการละลายของหิมะ 
น ้าแขง็บนเทือกเขาแอลป์ จนกลายเป็นแม่น ้าไรน์ น ้าตกไรน์เป็นน ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป อยูร่ะหวา่งเมืองเล็กๆช่ือ 
NEUHAUSEN AM RHEINFALL กบั เมือง LAUFEN-UHWIESEN ใกล้ๆ เมือง SCHAFFHAUSEN ทางตอน
เหนือของประเทศสวติเซอร์แลนด ์อีกหน่ึงแม่น ้าสายท่ีส าคญัของยโุรป ใหเ้วลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

วนัแรก         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วนัทีส่อง       กรุงเทพ – ประเทศสวติเซอร์แลนด์ – นครซูริค - น า้ตกไรน์ - เมืองอนิเทอร์ลาเก้น 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (ระยะทาง 68 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองท่องเท่ียวเมืองหน่ึง
ของสวสิแลนดท่ี์ไดช่ื้อวา่มีบรรยากาศ และ ภูมิประเทศสงบสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง เน่ืองจากตั้งอยูต่รงกลางระหวา่ง
ทะเลสาบ 2 แห่งคือ  ทะเลสาบธนั  และ  ทะเลสาบเบรียนส์  แวดลอ้มไปดว้ยน ้าจากทะเลสาบ   น ้ าตกท่ีเกิดจากหิมะ
ละลายไหลลงมาจากขุนเขาอิสระให้ท่านเดินเล่นพกัผอ่น ช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองท่ีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง 
มีสวนดอกไม้เล็ก ๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตวัเมืองรวมทั้งมี อาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปีท่ีงดงามด้วย
สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น และ ยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร  
 หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL INTRELAKENระดับ 4  ดาวหรือเทียบเท่า 
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 

 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) (ระยะทาง 19 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที.) 
อนัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตั้งอยูใ่นหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติก
ท่ีสุด น าท่านสู่ สถานีรถไฟฟ้าเพื่อข้ึนรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึ งไดรั้บการยก
ยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป ระหวา่งทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่าน
สามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วสิน่ารักท่ีกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป มีทั้งบา้นสีน ้าตาลเขม้ตดั กบั หนา้ต่างสีแดงสด, สี
ครีมอ่อนตดั กบั ประตูหนา้ต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตา และ มีเสน่ห์ วิวธรรมชาติท่ีสลบักนัระหวา่งสีเขียวของ
ภูเขา ทุ่งหญา้ กบั พื้นท่ีท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหวา่งการเดินทางรถไฟจะจอดใหท้่านไดช้มความงดงามของ
เทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวปียโุรป 
(TOP OF EUROPE)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
 
 
 

 
 
บ่าย จากนั้นเชิญท่านสนุกสนาน กบั การเล่นหิมะในลานกวา้ง  SPHINX  จุดชมววิท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป  สามารถมองเห็นได้

กวา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร  ชมถ ้าน ้าแขง็ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้ าแข็ง 30 เมตร     สัมผสักบัภาพของ
ธารน ้ าแข็ง Alestsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และ หนา 700 เมตร และ ไม่ควรพลาดกบัการส่ง
โปสการ์ดโดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น และถ่ายรูปตามอธัยาศยั  สมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เมืองท่ีตั้งองคก์ารสากลระดบัโลก 
อาทิ องคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ   

วนัทีส่าม       อนิเทอร์ลาเก้น -  กรินเดอวาล  –  TOP OF EUROPE  จุงค์ฟราวยอค - เมืองเจนีวา 
 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NH GENEVA AIRPORT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 
 
  
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เมืองท่ีเป็นเมืองหลวงของรัฐโวด์ (Vaud) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ   
ทะเลสาบเจนีวา หรือ ท่ีชาวสวสิเรียกวา่ ลคั เลอมอง เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์สวยงามตามธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของ
สวิสเซอร์แลนด์ และ ยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานยอ้นกลบัไปไดถึ้งศตวรรษท่ี 4 เม่ือชาวโรมนัยา้ยถ่ิน
ฐานแผ่อิทธิพลเขา้มาถึงบริเวณท่ีราบลุ่มแห่งน้ี และ เมืองโลซานน์แห่งน้ีถือวา่เป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์
ของราชสกุล “ มหิดล ” นอกจากเป็นเมืองท่ีมีอากาศดี ภูมิประเทศสวยงาม และ พลเมืองอธัยาศยัดีแลว้ “ โลซานน์ ” 
ยงัเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงาน และ ศึกษาดา้นสาธารณสุข และ
เมืองโลซานน์ ถูกเลือกเป็นท่ีประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองคใ์นปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้ าครอบครัว
เพียงล าพงัในการอภิบาลพระธิดาและ พระโอรสท่ีเป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค ์  “โลซานน์” ส าหรับคนไทย 
จึงไม่ใช่เพียงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีวิวทิวทศัน์ และ บา้นเมืองสวยงามน่าเท่านั้น หากแต่ยงัมีความหมายในฐานะท่ีเป็น
สถานท่ีส าคญัแห่ง “ราชสกุลมหิดล” ท่ีเคารพรักของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ น าท่านผา่นชม ทะเลสาบเลอมอง 
(Lac Leman) ถือเป็นท าเลทองก็ว่าได ้เพราะวิวทิวทศัน์บริเวณน้ีช่างงดงามยิ่งนกั มอง ไปฝ่ังตรงขา้มเห็นเทือกเขา
แอลป์ทอดเป็นแนวยาว และ ถา้วนัไหนแดดดีก็จะไดเ้ห็นทิวเขาท่ีมีหิมะสีขาวโพลนปกคลุมบนยอดประกอบกบัภาพ
ทอ้งน ้ าท่ีใสสะอาด จากนั้นน าท่านชม ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ที่โลซานน์ (Le Pavillon Thailandais) (ภาษา
ฝร่ังเศสท่ีใชก้นัในโลซานน์เรียกวา่  Le Pavillon Thailandais) ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในตั้งอยูภ่ายในสวนสาธารณะเดอนองตู 
(Parc du Denantou) ศาลาจตุรมุข ท าจากไมส้ัก และ ไมเ้น้ือแข็งในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย เพื่อสะทอ้นเอกลกัษณ์
ไทยในต่างแดนแห่งน้ี จดัท าข้ึนเพื่อฉลองวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ครองราชยค์รบ 60 พรรษา และ 
ฉลอง 75 ปีความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งไทย สวิตเซอร์แลนด์เม่ือปี พ.ศ. 2549 มูลเหตุท่ีเลือกท่ีตั้ง ณ เมืองโล
ซานน์ก็คงรู้กนัดีอยู ่เน่ืองจากเป็นสถานท่ีซ่ึงสมเด็จยา่ สมเด็จพระพี่นางฯ ในหลวงรัชกาล 8 และ 9 ทรงใชชี้วิตเกือบ 
20 ปีก่อนนิวตัประเทศไทย ชาวเมืองโลซานน์เองก็ภูมิใจไม่น้อย กบั เร่ืองน้ี ทางการจึงไม่ลงัเลท่ีจะอนุญาตให้ตั้ง 
ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ข้ึนในความร่วมมือกนัของรัฐบาลไทยกระทรวงการต่างประเทศของไทย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่          เมืองเจนีวา - เมืองโลซาน - ศาลาไทย - ทะเลสาบเลอมอง - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - กรุงเบิร์น -              
       เมืองลูเซิร์น 
 
 
 



บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)เป็นเมืองขนาดเล็ก ๆ แสนน่ารักในสวิตเซอร์แลนด์ แต่ก็เป็น
เมืองท่ีเต็มไปด้วยประวติัศาสตร์ดนตรี ท่ีตั้งอยู่บนชายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา  น าท่าน
ถ่ายรูปกบัปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณอายุกวา่ 800 ปี สร้างข้ึนบนเกาะหินริมทะเลสาบ
เจนีวา ตั้งแต่ยคุโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนกัเดินทาง และ 
ขบวนสินคา้ท่ีจะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต ้หรือ จากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากเป็น
เส้นทางเดียวท่ีไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสูงชนั ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิส
มานานนบัร้อยปี ปราสาทแห่งน้ีจึงเป็นอนุสาวรียแ์ห่งความเกลียดชงัของชาวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดการต่อตา้นการ
เอารัดเอาเปรียบของราชวงศ ์SAVOY โดยมีคนหนุ่มเลือดร้อนแห่งเจนีวา 3 คน ไดเ้ป็นผูน้ าต่อตา้น แต่ทา้ยท่ีสุดคน
หน่ึงถูกจบัประหารชีวิต คนหน่ึงหนีหายไป ส่วนอีกคนหน่ึง ถูกจบัขงัคุกล่ามโซ่ไวท่ี้ปราสาทชิลยองนานถึง 4 ปี 
ก่อนท่ีราชวงศ ์SAVOY จะถูกท าลายอยา่งส้ินเชิงจากกองทพัแห่งเบิร์นในปีค.ศ.1536 ให้ท่านไดอิ้สระเดินเล่นชมวิว
ทะเลสาบ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณ
เก่าแก่ และ โรแมนติก สร้างข้ึนเม่ือ 800 ปีท่ีแลว้ โดยมีแม่น ้าอาเร่ (AARE) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการ
ทางธรรมชาติไว ้3 ดา้น คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้และ ทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตกชาวเมืองไดส้ร้างก าแพง 
และ สะพานขา้มท่ีสามารถชักข้ึนลงได ้น าท่านเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ ในกรุงเบิร์น ซ่ึงไดรั้บการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านสู่ บ่อหมีสีน ้ าตาล ถือเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น   เน่ืองดว้ยมี
ประวติัความเป็นมาตั้งแต่สมยัผูค้รองเบิร์น คือ ดยุคบรดโทลด์ ท่ี 5 แห่งราชวงศแ์ซริงเกนตรัสวา่หากล่าสัตวช์นิดใด
ไดเ้ป็นตวัแรกจะน ามาใช้เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง สัตวต์วัแรกท่ีล่าได้คือหมี จึงได้ตั้งช่ือเมืองน้ีว่า เบิร์น (BAREN 
ภาษาเยอรมนัแปลว่าหมี) สวนหมีเปิดให้ชมตั้งแต่วนัท่ี 25 ต.ค. 2552 ถือเป็นหนา้เป็นตาของเมือง เม่ือแขกต่างเมือง
มาถึงเมืองน้ี ตอ้งแวะเขา้มาชมเจา้หมีก่อนเพราะสถานท่ีตั้งอยู่ก่อนเขา้เมือง บางวนัผูดู้แลน าหมีออกมาให้ชมความ
น่ารักในช่วงฤดูร้อน และ หนาว จากนั้นน าท่าน ชมมาร์กาสเซ ยา่นเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยร้านขายดอกไม ้และ 
บูติค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุง
เคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านภาพวาด และ ร้านขายของเก่าใน
อาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหดู้ทุก ๆ ชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละคร้ัง หอ
นาฬิกาน้ี ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมีการสร้าง PRISON TOWER จึงเปล่ียนไปใช ้
PRISON TOWER เป็นประตูเมืองแทน และ ดดัแปลงไซ้ท์คล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็นหอนาฬิกา พร้อมติดตั้ง
นาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป  น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ MUNSTER ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสินคร้ังสุดทา้ยของพระเจา้ น าท่าน
เดินทางต่อไปยงั เมืองลูเซิร์น พร้อมรับประทานอาหารค ่าและเขา้ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร    
        น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL IBIS STYLES LUZERN CITY ระดับ 4  ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 
 
 

วนัที่ห้า          เมืองลูเซิร์น - สิงโตแกะสลกั - สะพานไม้คาเปล - เมืองสทราซบูร์ 
 
 
 



  
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) น าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument) 

สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซ่ือสัตย์ และ เสียสละท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสจากการปกป้อง
พระราชวงัตุยเลอลีสในพระเจา้หลุยส์ท่ี16 แห่งฝร่ังเศสแวะถ่ายภาพกบัสะพานไมท่ี้มีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น สะพาน
คาเปล (Chapel Bridge) สะพานไมเ้ก่าแก่ของเมืองท่ีมี อายุกวา่ 600 ปี ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขียนท่ีบอกเล่า
ถึง ประวติัศาสตร์ของประเทศไดเ้ป็นอยา่งดีสมควรแก่เวลา ช้อปป้ิงย่าน Chapel Bridge อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบั
การช้อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงต่าง ๆ มากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาทิเช่น ช็อคโกแลต และ ร้านตวัแทน
จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั เช่น บุคเคอเรอร์ , กุ๊บเบอลิน , เอม็บาสซ่ี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองสทราซบูร์ (STRASBOURG) ตั้งอยูใ่นแควน้อาลซสั ของจงัหวดับา-แร็ง ประเทศฝร่ังเศส 

บริเวณฝ่ังแม่น ้าอีล ท่ีใกล้ๆ ชายแดนประเทศเยอรมนี  ดว้ยความท่ีเป็นเมืองตรงพรหมแดนในอดีตจึงเป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัทางยทุธศาสตร์เป็นอยา่งมาก อีกทั้งยงัมีกล่ินอายความเป็นเยอรมนัแทรกอยูใ่นหลายๆอยา่งจนไดช่ื้อวา่
เป็นเมืองแห่งสองวฒันธรรม ส่ิงท่ีข้ึนช่ือสุดของท่ีน่ีคือ ไวน์ขาว ท่ีไดรั้บความนิยมดา้นรสชาติเป็นอนัดบัตน้ๆของ
โลก และขนมอบ kong รูปทรงเหมือนรูประฆงัคว  ่า ท่ีไดรั้บความนิยมทานกนัมากๆในช่วงเทศกาลคริสตม์าสก็มีตน้
ก าเนิดมาจากเมืองน้ี ท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดคงหนีไม่พน้การเป็นเมืองหลวงของตลาดคริสตม์าสในฝร่ังเศสเลยก็วา่ได ้
เพราะท่ีน่ีจดัใหญ่ จดัหนกั ทั้งอาหารและบรรยากาศท่ีดีงามไม่แพป้ระเทศเยอรมนั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร    
        น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั MERCURE STRASBOURG CENTRE HOTEL ระดับ 4  ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 
   
 
 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟด่วน TGV  เดินทางสู่กรุงปารีส(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)เชิญท่าน
อิสระตามอธัยาศยั ชมวิวสวยงามระหว่างทาง และ เปล่ียนบรรยากาศ การเดินทางดว้ยรถไฟสมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางถึง มหานครปารีส หน่ึงในเมืองหลวงท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ี
ล ้าสมยั นครหลวงแห่งแฟชัน่ การศึกษา บนัเทิง วิทยาศาสตร์ และศิลปะ “มหานครแห่งแสงไฟ” เมืองในฝันท่ีเป่ียม
ไปดว้ยเสน่ห์ท่ีรอคอย 

    กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

วนัที่หก           เมืองสทราซบูร์ - ปารีส (ประเทศฝร่ังเศส) - พระราชวงัแวร์ซายส์ 
 
 
 



     บ่าย จากนั้นน าท่านเขา้ชม พระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLES PALACE) พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในปฐพี ซ่ึงอยูห่่าง
จากจุดศูนยก์ลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อชมความงามของห้องต่าง ๆ 
อาทิ ห้องอพอลโล, ห้องฮอลล์ออฟมิลเลอร์, ห้องนโปเลียน, แต่ละห้องของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสี
แบบเฟรสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวงัท่ีงดงามล ้ าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก จากนั้นไปชมสวนแบบฝร่ังเศส ท่ีหลายประเทศนิยมในการน ารูปแบบการจดัสวนแพร่หลายไปทัว่โลก อิสระให้
ท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก จากการไดม้าเยือน ณ สถานท่ีแห่งน้ี (หมายเหตุ : พระราชวังแวร์ซายส์ปิดทุกวันจันทร์)
สมควรแก่เวลาน าท่าน ล่องเรือบาโต ปารีเซียง  (BATEAUX PARISIENS) เพื่อชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ัง
ของแม่น ้ าแซนต์ โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้าง
ภาพใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร    
        น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL MERCURE PARIS VELIZY ระดับ 4  ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 

 

 

  
 น าท่านเดินทางสู่ หอไอเฟล พร้อมชมวิวมหานครปารีสจากมุมสูง น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงจากจุดน้ี

ท่านจะสามารถถ่ายรูปคู่กบั หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศส และยงัเป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก    น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ ประตูชัยนาโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) เป็น
อนุสรณ์สถานท่ีส าคญัในกรุงปารีส ดงัค าพูดท่ีวา่ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ประตู” ตั้งอยูก่ลางจตุัรัสชาร์ล เดอ โกล หรือเป็น
ท่ีรู้จกักนัในนาม "จตุัรัสแห่งดวงดาว" จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีส าคญัและยิ่งใหญ่
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเป็นสถานท่ีตั้งแสดงศิลปวตัถุนบัช้ินไม่ถว้น เดิมลูฟร์เป็นพระราชวงั แต่ต่อมาเม่ือราชส านกั
ยา้ยไปท่ี แวร์ซายส์ก็ไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑ ์ภายในจดัแสดงศิลปวตัถุช้ินส าคญั อาทิ ภาพวาดโมนาลิซ่า ของลีโอนาร์
โด ดาวินชี , รูปป้ันวีนสั เดอมิโล , รูปแกะสลกัทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ จากนั้นน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ย่าน
ถนนชองป์เอลเิซ่ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของฝร่ังเศสท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด มีสินคา้แบรนด์เนมต่างๆมากมายให้ท่านเลือก
ซ้ือตามอธัยาศยั 

      กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงยา่น LA VALLEE VILLAGE ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ให้ทุกท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัแบบเต็มๆ 

พบสินคา้เทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงน ้ าหอมแบ
รนช่ือดงัท่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกชมอยา่งมากมาย และมีร้านสินคา้ใหเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร    
        น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL MERCURE PARIS VELIZY ระดับ 4  ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จ็ด          กรุงปารีส - หอไอเฟล - พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย – ถนนชองป์เอลเิซ่ 
 
 
 



 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั มีเวลาใหท้่านไดท้  า TAX REFUND  
 ก่อนเดินทางกลบัอิสระอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
12.30 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 931 
  
 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจ  
 
***************************************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 

 

 

*** หมายเหตุ  ราคาเด็กต า่กว่า 2 ปี ไม่รวมวซ่ีา ท่านละ 15,000 บาท*** 
** คณะเดินทางได้เม่ือมผู้ีเดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ** 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว Single ,หอ้งคู่ Twin/Double  
หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน มีความ
จ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ี
อาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING หอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 
 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่4-12 พฤศจิกายน 2561  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 67,991.- 

             เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 67,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 66,991.- 

                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 12,900.- 

วนัทีแ่ปด         กรุงปารีส – สนามบินชาร์ลเดอโกล - กรุงเทพ 
 
 
 

วนัทีเ่ก้า         กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
 
 



หมายเหตุ 
 ** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
 ** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
 **  ในกรณีทีผู้่เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน แต่ท่านประสงค์ทีจ่ะเดินทาง อตัราค่าบริการอาจมีการเปลีย่นแปลง (ไม่ต ่ากว่า 25ท่าน) 
 ** โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของหัวหน้าทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบายของ       
      ลูกค้าเป็นหลกั 

 
อตัรานีร้วม   
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบินไทย ชั้นประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 %  
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในกลุ่มเชงเก้น 4,500 บาท 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 3,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเกบ็รวมในส่วนทีเ่หลือ 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการจอง
โดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 25,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 วนั) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 

ท่านหรือผลการพจิารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัท
ฯ ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 



ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีสถานทูต
ระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 
สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได้ และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ 
หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้
ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋แลว้
ทางบริษทัฯจะหักค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวนและจะท าการคืนให้ท่านตามท่ีสายการบินคืนให้กับทางบริษทัฯ โดยใช้เวลา
ประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง 
ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใชเ้อกสารปลอมในการเดินทาง 
และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใชเ้อกสารปลอม
ประกอบการยืน่วซ่ีา ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเต็มจ านวนและทางบริษทัฯ
จะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวีซ่าของท่านเน่ืองจาก
การยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสายการ
บินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี 
และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรม
เพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.   หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 



เอกสารส าหรับการย่ืนวซ่ีา (ผู้เดินทางทุกท่านต้องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ้วมือกบัสถานทูตทุกกรณี) 
 พาสปอร์ต ตอ้งอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุและตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรับประทบัตราวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการ
อนุมติัวซ่ีา 

 รูปถ่ายสี พืน้หลงัสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน)  
ขนาด 1.5x2 นิว้ หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป  
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
 ส าเนาสูติบัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

 
o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดง

ความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้
o กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือ และความสัมพนัธ์ของ

บุคคลนั้นกบัครอบครัวดว้ย 
ยืน่เร่ืองท าจดหมายยนิยอม ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตรา
รับรองราชการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบส าเนาหนา้พาสปอร์ตหรือส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครอง 
(กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/เสียชีวติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพื่อเป็นการยืนยนั รวมถึงหนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม) 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล 
 ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถา้มี) 
 หนังสือรับรองการท างาน 

o พนักงานบริษัท / ข้าราชการ หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั หรือสังกดัท่ีท่านท างานอยู ่ฉบับจริง 
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน โดยระบุ ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีขอลางาน
เพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง 
กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต) 

o เจ้าของกจิการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  
(กรณีธุรกิจส่วนตวัไม่ไดจ้ดทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานท่ีท างานอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

o นักเรียน / นักศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง ภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
o เกษียณอายุ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
o ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้

 รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีท่ีมีการเขา้ออกสม ่าเสมอ และมีจ านวน
ไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั (ยอดเงิน 100,000 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน) **สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัและฝาก
ประจ าทุกกรณ*ี*  

 กรณอีอกค่าใช้จ่าย ผูท่ี้สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พ่อแม่ พี่นอ้ง 

สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบ 



o เอกสารเพิ่มเติม เช่น สูติบตัรบุตร ส าเนาทะเบียนบา้นโดยมีท่ีอยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางใน

จดหมายดว้ย 
***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอร์ต*** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกรอกขอ้มูลพื้นฐานในการท าวซ่ีา 
** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน!! ** 

ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพื่อความสะดวกในการขอวซ่ีา 
หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทางบริษทัฯไม่สามารถยืน่วซ่ีาใหท้่านได ้

ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทางภาษาไทย  ................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทางภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง ............................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ค.ศ. .......................................................................................................................................................... 
เช้ือชาติ ..............................  สัญชาติ ..............................   สถานท่ีเกิด .............................. ประเทศ .............................. 
สถานภาพ      โสด      หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
            แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)      แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
  *กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ท่ีเปล่ียนสถานภาพ .................................................................................................... 
ท่ีอยู ่ท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาท่ีมีการยืน่ขออนุมติัวีซ่า  
( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด ) 
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย ์ .............................. 
ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา ............... ปี ......... เดือน   
หมายเลขโทรศพัท ์บา้น ...........................................  ท่ีท างาน ................................................ 
มือถือ ..........................................  หมายเลขโทรสาร Fax …………………………................ 
E-Mail ....................................................................................................................................... 
มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด .........................เล่ม  
หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ..................................................................................................................................... 
หนงัสือเดินทางปัจจุบนัเลขท่ี ................................. วนัท่ีออก.....................................หมดอาย ุ...................................... 
ประเทศท่ีเคยเดินทางไป (ในรอบ 5 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาท่านเคยเดินทางเขา้กลุ่มประเทศในยโุรปหรือไม่และเม่ือใด โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 
วนัเดือนปี ท่ีเคยเขา้คร้ังล่าสุด ........................................................................................................................................... 
รวมทั้งหมดก่ีวนั .............................................................................................................................................................. 
วตัถุประสงคใ์นการไป .....................................................................................................................................................  
ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  
     ไม่เคย 
      เคย(เหตุผลในการปฎิเสธ) .......................................................................................................................... 
 
 



ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกีย่วกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
กรณีรับราชการอาทิ ทหาร ต ารวจ และอ่ืน ๆ กรุณาระบุยศและสังกดัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ถา้ทราบ) 
งานปัจจุบนัท าอาชีพ , ต าแหน่ง ( โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
........................................................................................................................................................................................... 
ช่ือบริษทัท่ีท างาน ............................................................................................................................................................. 
โปรดระบุวนัท่ีเร่ิมท างาน ................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน..................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศพัท ์.................................................................................................................................................................. 
อีเมลล ์.............................................................................................................................................................................. 
ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรือไม่        มี   เงินเดือน...........................บาท      ไม่มี 
ถา้มีโปรดกรอกรายละเอียด .............................................................................................................................................. 
รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกงานท่ีท่านท า  
ท่านมีรายรับจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทั้งเพื่อนๆและ ครอบครัว   
     มี  รายได.้...................... บาท      
     ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด ...............................................................................................................................................    

 
  
 


