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 สวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

• นําทา่นบนิตรงสูป่ระเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เต็มอิ่มกับดนิแดนทีม่ีธรรมชาตอัินงดงามทีส่ดุแหง่หนึ่งของ

โลกทีส่วิตเซอร์แลนด ์  

• เทีย่วเมอืงลูเซริน์ (Lucerne) แหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนิยม 

• พาขึน้รถไฟพชิิตยอดเขา จุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป 

• เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อันยิง่ใหญ่ 

• ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารีส 

• ชอ้ปป้ิงรา้นคา้ปลอดภาษีและในหา้งใหญใ่จกลางกรุงปารีส 
 พกัปารสี 3 คนื 
 

ราคาเริม่ตน้ 59,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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         กาํหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่ 1-8, 21-28 ก.ย. 61 59,900.- 
วนัที ่ 4-11, 11-18 ต.ค. 61 69,900.- 
วนัที ่ 1-8, 23-30 พ.ย. 61 59,900.- 
วนัที ่ 26 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 28 ธ.ค.-4 ม.ค. 62, 29 ธ.ค.-5 ม.ค. 62 (ปีใหม)่ 75,900.- 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลาง
วนั คํ่า โรงแรมที่พกั  

หรอื เทียบเท่า 
1 กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 กรุงเทพฯ – ซูรคิ – ลูเซริน์  – อนิเทอรล์าเกน ✈ O O CITY OBERLAND 

3 อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ดจิอง O O O NOVOTEL DIJON  
SUD 

4 ดจิอง – ปารสี – พระราชวังแวรซ์ายส ์– แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์ O O O NOVOTEL PONT 
DE SEVRES 

5 อสิระเต็มวัน เต็มอิม่กับมหานครปารสี O X X NOVOTEL PONT 
DE SEVRES 

6 อสิระเต็มวัน เต็มอิม่กับมหานครปารสี O X X NOVOTEL PONT  
DE SEVRES 

7 ปารสี – สนามบนิ O ✈ ✈  

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที่ 1: กรุงเทพฯ   

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคานเ์ตอร ์D สายการ

บนิไทย โดยมเีจา้หนา้ท ี ่คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที่ 2: กรุงเทพฯ – ซูรคิ – ลูเซริน์  – อนิเทอรล์าเกน 
01.05 น. ออกเดนิทางสู่สวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เท ีย่วบนิ TG 970 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่1 พ.ย. 61 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 00.35 น. และถึง

สนามบนิซูรคิ เวลา 06.55 น.*** 

07.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ช่ัวโมงใน

วันที ่28 ตุลาคม 2561) หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําท่านเดนิทางเทีย่วเมอืงซูรคิ 

(Zurich) เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ นําท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster 

abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิ์เยอรมันหลุยส ์  ใชเ้ป็นสํานักแม่ชีท ี่ม ีกลุ่มหญิงสาวชน

ชัน้สูงจากทางตอนใตข้องเยอรมันอาศัยอยู่ หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําท่านออก
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เดนิทางสู่มอืงลูเซิรน์ (Lucerne) เมอืงท่องเท ีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ท ีถู่กหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา 

 กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้พาท่านชมสิงโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อ

เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวัิตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.

1792 ชมสะพานไม ้  ชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่นํ ้า

รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ ีม่หีลังคา

ทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดในยุโรป สรา้งขึน้เม ือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์อง

ชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เครื่อง

หนัง,   มดีพับ, นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ ท่านเดนิทางต่อสู่เมอืง

อินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตั ้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ

ทะเลสาบเบรยีนซ์ (Lake Brienz)   อันเป็นแหล่งท่องเท ีย่วท ีสํ่าคัญ และ มีความสําคัญประหนึ่ง

เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลันด ์มภีาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลัง อิสระใหท้่านไดสั้มผัส

บรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ฟองดูรช์สี) 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 3: อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ดจิอง 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงามและยังเป็นทีตั่ง้สถานี

รถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.2001  องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขา

จูงเฟรา เป็นพื้นท ีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้น

พิชติยอดเขาจูงเฟราทีม่คีวามสูงกว่าระดับน้ําทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรอื 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สู่

ยอดเขาท่ านจะ ได ผ่้านชมธาร น้ําแ ข็งที่ม ีขนาดใ หญ่จนถึง  ส ถานีรถไฟจุงเฟรายอ ร์ค 

(Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยูสู่งทีสุ่ดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถํ้านํ ้าแข็ง (Ice 

Palace) ทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน้ําแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย พาท่านชมววิท ี ่ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมววิท ีสู่งท ีสุ่ดในยุโรป ทีร่ะดับความสูงถงึ 3,571 

เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier 

ทีย่าวทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขา และทีไ่ม่ควรพลาด

กับการส่งโปสการด์โดยทีท่ําการไปรษณีย์ท ีสู่งท ีสุ่ดในยุโรป นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้ํา

เสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศนท์ ีส่วยงามและแตกต่างกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรนุ

เนนิ(Lauterbrunnen) จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมือง

หลวงแห่งแควน้เบอรก์ันด ีผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่แหล่งผลติมัสตารด์ชือ่ดัง อกีทัง้ยังมชีือ่เสยีงในการ
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ผลติไวนชั์น้เลศิอกีดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนสมัยเรเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง 

ซึง่มจุีดเด่นคอื การมุงหลังคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพั่ก      เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก NOVOTEL DIJON SUD  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 4: ดจิอง – ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่ มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ท ี่

นักท่องเท ีย่วอยากมาเยือนมากทีสุ่ด กรุงปารสีเป็นหนึง่ในศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล้ํา

สมัยแห่งหนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟช่ัน วทิยาศาสตรแ์ละ

ศลิปะ ทําใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีสํ่าคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย เดนิทางสู่ เมอืงแวรซ์ายส์ นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส์ (Versaille Palace) 

อันยิ่งใหญ่ (มไีกดท์อ้งถ ิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ ี ่14 

ภายในตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใช ้

เงนิอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,ทอ้งพระโรงที่

ตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 

เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อ

พระเจา้หลุยสท์ ี ่14 แห่งฝร่ังเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชสํ้าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้รําของพระนางมาร ี

อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิที ีต่กแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียน

ปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนที ่นําชมมหานครปารสี ผ่านลานประวตัศิาสตรจ์ตุัรสัคองคอรด์ 

(Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ ี ่16 และพระนางมารอีังตัวเนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดย

กโิยตนิในสมัยปฏวัิตฝิร่ังเศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนตกิชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึง่

ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสู่ประตูชัย  นโปเลยีน นําชมและถ่ายรูปคู่กบัประตูชยันโปเลียน 

(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอร์ลิทซ์ในปี1805 

โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836  นําถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับกับหอไอเฟล 

(Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท ีโ่ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสี ดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟุต ซึง่สรา้งขึน้ใน

ปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ จากนัน้เชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟช่ันอย่างเต็มอิ่มในราคาถูกที่

รา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสําอางค์ น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า  

จากนัน้พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่สุด

หรูใจกลางกรุงปารสีท ีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลือกซื้อ
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สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ท ีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้

มากมาย อาทเิช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag 

Heuer เป็นตน้  

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก NOVOTEL PONT DE SEVRES  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 5: อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อิสระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้้อมูล หรือ คําแนะนํา และ ทางบริษ ัทไม่มีรถบริการส่ง 

คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

 

โดยท่านสามารถเดนิทางไดอ้ย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่ม ีครอบคลุมอยู่ทั่วกรุงปารีสทั ้ง

รถไฟใตด้นิ รถเมล ์หรอื รถTAXI โดยท่านอาจเดนิทางสู่ดสินยีแ์ลนด์ปารีส (Disneyland Paris) 

หรอื Euro Disneyland เป็นอกีสถานทีซ่ึง่ไม่ควรพลาด  โดยดสินยี์แลนดตั์ง้อยู่นอกกรุงปารีสประมาณ 

30 กโิลเมตร โดยสามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วัลล ี(Marne La Vallee) 

โดยดสินยี์แลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มเีนือ้ท ีท่ัง้หมดประมาณ 350 ไร่ ซึ่งคุณจะได ้

พบตัวละครดสินยี์ท ีคุ่ณชืน่ชอบ อาท ิเช่น มกิกี ้เมาส ์(Mickey Mouse), โดนัลด ์ด๊ัก (Donald Duck ), 

กูฟฟ่ี (Goofy) ตัวละครอืน่ๆอกีมากมาย โดยดสินยี์แลนดป์ารสี แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland 

park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบดว้ยเครือ่งเล่นต่างๆมากมาย รวมทั ้งรา้น

ขายอาหารและของทีร่ะลกึ 

 

หรอืเขา้ชมพพิธิภณัฑลู์ฟร ์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑท์างศลิปะทีม่ชีือ่เสยีง เก่าแก่ท ีสุ่ดแห่ง

หนึง่ของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ปี 1793 ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ท ี่

จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็นจํานวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น ท่าน

สามารถเดนิชมงานศลิปะชื่อกอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child 

with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปป้ัน The 

Victory of Samothrace หรอื รูปป้ันเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั ้งมีรูปป้ันสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี ่

(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะ

สรา้งเป็นรูปทรงพีระมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมทีนั่กท่องเท ีย่วตอ้งไปถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ 

และเป็นฉากทีม่อียู่ในในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da Vinci Code ซึง่พิพิธภัณฑลู์ฟร์ นอกจากจะมีการตั้ง

แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการช่ัวคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ทําให ้

พิพิธภัณฑลู์ฟรเ์ป็นสถานทีม่นัีกท่องเท ีย่วมาเยือนปีล่ะเกอืบ 10 ลา้นคน 

 

เดนิเท ีย่วชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นย่านศลิปินมากว่า 200 ปีแลว้ สัมผัสกับมนต์เสน่ห์
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และกลิน่อายของวันวานทีศ่ลิปะในฝร่ังเศสรุ่งเรอืงถงึขดีสุด ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บันได

ของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of Sacre Coeur) วหิารสขีาวทีเ่ป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของ

ปารสี แลว้เชญิสํารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหล่าศลิปินทีว่าดรูปอยู่ใกล ้ๆ  

 

ชมมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารีส  (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหาร

สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบน

หลังคาวหิารสูงจากระดับพื้นดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานทีป่ระกอบพิธอีภเิษกสมรสระหว่างพระเจา้หลุยสท์ ี ่

16 กับพระนางมาร ีอังตัวเนตต ์และยังเป็นจุดกโิลเมตรทีศู่นย์ของประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย 

       เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก NOVOTEL PONT DE SEVRES หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที่ 6: อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี 
เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อิสระเต็มวนั เต็มอิ่มกบัมหานครปารสี   

        เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก NOVOTEL PONT DE SEVRES หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที่ 7: ปารสี – สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางสู่ สนามบนิชารล์ เดอ โกล เพื่อใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และมี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.40 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ โดยเทีย่วบนิที ่TG 931 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่1 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 12.30 น. และถงึ

กรุงเทพฯ เวลา 06.00 น.*** 

วนัที่ 8: กรุงเทพฯ   

05.55 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสิทธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม 
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กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทาง  

หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตุทุกขอ้แล้ว 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

โปรแกรม : สวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ั่งเศส 8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

กําหนดวนัเดนิทาง :   4-11, 11-18 ต.ค. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 69,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 69,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
69,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  38,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 
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** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่ํากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

กําหนดวนัเดนิทาง :   1-8, 23-30 พ.ย. 61   

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 59,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 59,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  36,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่ํากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

กําหนดวนัเดนิทาง :   26 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 28 ธ.ค.-4 ม.ค. 62, 29 ธ.ค.-5 ม.ค. 62 (ปีใหม)่ 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 75,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 75,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 75,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
75,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  42,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่ํากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราค่าบรกิารนีร้วม  
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวัน 

และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบนิ) 

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

 ค่าประกันภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท ี)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท ีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก )์  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ ิม่ 7% 

 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม  
 ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพเิศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกว่า  30 ก.ก.และมากกว่า  1 ช ิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมีค่าที่สูญ

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต ้

 ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมีการปรับขึน้ราคา  

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิดว้ยตัวท่านเอง 

 ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาประเทศฝร ัง่เศส (ผูย้ ืน่วซ่ีาตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วีซ่าในวนัย ืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

 ค่าทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (โดยมาตรฐาน 10 ยูโร ต่อท่านตลอดท ัง้ทรปิ) 

 ค่าทปิมคัคุเทศก์จากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวนั : 8 x 3 = 24 ยูโร) 

 
เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชี ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เท่าน ัน้ 

2. ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ี่เดนิทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือทําการจองควิยื่นวีซ่า ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไม่ส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั  ิ

3. เม่ือไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้ันที 

4. หากท่านท ีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่  

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่



 
 

EU173808BF_Swiss_France_8D_5N_TG_Oct-Dec18 หนา้ 10 จาก 16 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัง้หม 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไมผ่า่นการอนุมตัวิีซา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกดิขึน้จรงิเหต 

 
  ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่ขอวซ่ีา 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพ่ือ

วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิีซ่าได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่ํากว่า 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นคํารอ้ง

ขอทําหนังสือเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดนิทางเล่มเก่า ใหกั้บทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างย ิง่ในการยื่นคํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสือเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างสําหรับตดิวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสือเดนิทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็น

หนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

 

  ขอ้มูลเพ ิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและท ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที่น่ังพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าต๋ัวเคร่ืองบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ ิก์าร

เรียกเก็บค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ ิเ์ รียกเก็บค่าใช จ้่ายตามที่ เก ิดขึ้นจร ิง และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบ ินกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่ มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้( น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที่เช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง  

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจาํนวนท ี ่ 

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ท่านข ึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน  
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6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเล่ือนการเดนิทางของท่าน    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่  

    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบนิ หรือค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบนิแลว้)     

    ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธ ิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพ ิม่เตมิเรือ่งโรงแรมท ีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมูต่ํิา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต  

     และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (ฝรัง่เศส) 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10วนัทําการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่า TLS Contact 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซ่ีาเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเล่มออกมาก่อนได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอย่ายดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปล ีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู่เร ือ่ย ๆ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืสําหรับประทับ

วีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไม่ชํารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)  
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***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยู่ตา่งประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษทัให้ทราบทันที 

เพราะการยื่นขอวีซา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื่นขอวีซา่ในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถ ือ

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยู่กบัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเท่าน ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูป

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารุด*** 

ตวัอย่างรูป 

 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มทํางาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ําว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้ําว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 
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4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผู้เดนิทางออกคา่ใช้จา่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย์ธรรมดาของธนาคาร

ทั่วไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรือถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอั้พเดทไม่เกนิ 15 วันหรืออยูใ่นเดอืนทีย่ ืน่วีซา่ 

- กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบั่ญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมีแสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเ่ป็นตัวครึ่งกระดาษ A4 

ไม่สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุํ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย
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ใดเป็นผูม้ีอํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ 

  

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได ้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบฟอร์มสําหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศสวติเซอร์แลนด ์
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทุกขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
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5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาตปัิจจบัุน ................................สัญชาตโิดยกําเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผ่ ูส้มัครขอวีซา่เป็นเด็ก อายตุํ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ใหใ้สช่ ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบัุนของผู้ขอวีซา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์ือถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบัุน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเส ือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บริษัทหรือรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

 

 

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไม่เคย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีีซา่เชงเกน้ รบกวนท่านถา่ยสําเนาหนา้วีซา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 



 
 

EU173808BF_Swiss_France_8D_5N_TG_Oct-Dec18 หนา้ 16 จาก 16 

 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพํานักมีผูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้ 

 

 

 


