
#11801 ทัวรยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิส 7 วัน 4 คืน เที่ยว
กรุงปารีส นั่งรถไฟสูยอดเขาจุงเฟรา บิน TG
ทัวรยุโรป ฝรั่งเศส สวิส จัตุรัสคองคอรด พิพิธภัณฑลูฟ หอไอเฟล หางแกลอรี่
ลาฟาแยต ลาวัลเลยวิลเลจเอาเลท โบสถนอรทเธอดาม จัตุรัสกลางเมือง แฟลต
เลขที่ 16 ถนนทิสโซ โรงแรมโบริวาจ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ทะเลสาบเลอม็อง
ยอดเขาจุงฟราว เลาเทอรบรุนเนน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติชารลเดอโกลล - มหานครปารีส - จัตุรัสคองคอรด - ชองปเอลิเซ
หรือ ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโปเลียน - พิพิธภัณฑลุฟว - หอไอเฟล - หางลาฟาแยต
หรือ แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต

  

Ibis Paris
Porte de
Clichy
Centre หรือ
ในระดับ
เดียวกัน

3 La Vallee Village - เมืองดิจอง - ยานเมืองเกา ดียอง - โบสถนอรธเตรอดาม   
ibis Dijon
Gare หรือใน
ระดับเดียวกัน

4 เมืองโลซานน - มหาวิทยาลัยโลซานน - ถนนทิสโซต - โรงแรมโบริวาจ - ศาลาไทย -
ทะเลสาบเจนีวา - อินเทอรลาเกน   

City
Oberland
หรือในระดับ
เดียวกัน

5 กรินเดอรวาล - JUNGFRAUBAHN - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซพาเลซ - ลานสฟิงซ - ธาร
น้ําแข็งอเลิทซ กลาเซียร - เลาเทิรนบรุนเนน - เมืองซูริค (Zurich)   

Dorint
Airport
Zurich หรือ
ในระดับ
เดียวกัน

6 สนามบินซูริค    -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 ฿57,990 ฿57,990 ฿55,990 ฿14,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติชารลเดอโกลล - มหานครปารีส - จัตุรัส
คองคอรด - ชองปเอลิเซ หรือ ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโป
เลียน - พิพิธภัณฑลุฟว - หอไอเฟล - หางลาฟาแยต หรือ
แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

เท่ียวบินท่ี TG930 มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอร D ประตู 3-4 ของสาย
การบินไทย พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

00.05 น. ออกเดินทางสู ปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยเท่ียวบินท่ี TG930 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

07.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติปารีส-ชารล เดอ โกล ประเทศฝรัง่เศส หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร พรอมรับกระเปาสัมภาระแลว

นําทานเดินทางสู ปารีส (Paris) นําทานชมเมืองปารีส ท่ีไดรับการยกยองวาสวยงามและโรแมนติคท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

ผานชม จัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) จัตุรัสท่ีกวางท่ีสุดในกรุงปารีส และเป็นลานประหารชีวิตพระเจาหลุยส
ท่ี 16 และ พระนางมารี อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน ในสมัยการปฏิวัติฝรัง่เศส

ผาน ถนนชองปเซลิเซ (Champ Elysees) ถนนท่ีมีความสวยงามแหงหน่ึงของโลก อีกทัง้เป็นตนแบบถนนราชดําเนิน
ของประเทศไทย แลวชม ประตูชัย (Arc de triomphe) สรางขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณแดนโปเลียน ท่ีไดรับชัยชนะในการทํา
สงคราม

จากน้ัน นําทานชมบริเวณดานหนา พิพิธภัณฑลูฟ (Louvre Museum) อดีตเคยเป็นหน่ึงในพระราชวังท่ีใหญโตท่ีสุดของ
โลก ปัจจุบันเปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑท่ีสําคัญและใหญท่ีสุดในปารีส ภายในพิพิธภัณฑเก็บรักษาวัตถุโบราณท่ีมีคาและมีชื่อเสียง
ของโลกมากมาย โดยเก็บรักษาภาพวาดท่ีทรงคุณคาท่ีสุดในโลก คือ ภาพโมนาลิซา อันเล่ืองชื่อ ผลงานโดย ลีโอนาโด ดาวินชี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ หอไอเฟล (Eifel Tower) สัญลักษณของฝรัง่เศส ในจุดชมวิวท่ีเห็นหอไอเฟลในมุมมองท่ี
สวยงาม

่ ่



และนําทานสู แกลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) หางสรรพสินคาอันโดงดังและเกาแกของฝรัง่เศส อิสระใหทานได
เลือกชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ีมีอยางหลากหลาย เชน เสื้อผา, กระเปา, รองเทา เครื่องสําอาง ฯลฯ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัด
หมาย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาในการชอปป้ิงของทาน

พัก ณ โรงแรม Ibis Paris Porte de Clichy Centre หรือในระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานนานาชาติชารลเดอโกลล

มหานครปารีส

จัตุรัสคองคอรด

ชองปเอลิเซ หรือ ถนนชองเอลิเซ

 เชา

ทาอากาศยานปารีส-ชารล เดอ โกล หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy)
ตัง้อยูท่ีรัวซี กรุงปารีส ฝรัง่เศส อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรัง่เศส
นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินแอรฟรานซดวย

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส จากการตัง้ถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีลํา้สมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

จัตุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็นจัตุรัสท่ีกวางใหญท่ีสุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสท่ี 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานท่ีเป็นลานประหารชีวิตพระเจาหลุยสท่ี 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัตุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญท่ีจัตุรัสน้ี คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึน้สูยอดดาน
บนเป็นแทงสี่เหล่ียมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

เป็นถนนสายท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส และเป็นยานการคาท่ีประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซ่ึงถือวาเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในปารีส สองขาง
ทางมีตนเชสตนัตท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับ
การยกยองไปท่ัวโลก เป็นหน่ึงในสุดยอดสถานท่ีสําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไป
มา ช็องเซลีเซเป็นถนนท่ีเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน มีภูมิทัศนเป็น
ระเบียบแตบางครัง้ก็วุนวายเพราะมีรถยนตขวักไขว ในครัง้แรกท่ีมาถึงคุณอาจรูสึกวามี
อะไรมากมายจนเริ่มตนไมถูก แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็นไปรอบตัวไดแลว คุณจะ
เขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาท่ีน่ีเพราะมีอะไรดีๆ ทิวทัศนของถนนแบบบูเลอวารดยาว
1.25 ไมล (สองกิโลเมตร) เสนน้ีเป็นภาพท่ีสวยงามท่ีสุดอีกมุมหน่ึงของปารีส มีตนไม
เรียงราย 588 ตน แผกิ่งกานสาขาเป็นรมเงาสะทอนแสงวิบวับชวนมองในยามค่ําคืน



วันท่ี 3 La Vallee Village - เมืองดิจอง - ยานเมืองเกา ดียอง - โบสถ
นอรธเตรอดาม

 หมายเหตุ มีมื้ออิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาในการชอปป้ิงของทาน

ประตูชัยนโปเลียน

พิพิธภัณฑลุฟว

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยูกลางจัตุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็นท่ีรูจักกันในนาม จัตุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป-เซลิเซส
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพ่ือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศ
ฝรัง่เศส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหาร
นิรนามอีกดวย

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เกาแกท่ีสุด และใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน จัดแสดงศิลปะท่ีมีคุณคาระดับโลก
มากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็กซาน
ดรอส นอกจากน้ี พิพิธภัณฑท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมมากท่ีสุดใน
กรุงปารีส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

หอไอเฟล

หางลาฟาแยต หรือ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต

 บาย

เป็นหอคอยเหล็กตัง้อยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรัง่เศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรัง่เศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก

เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศฝรัง่เศส สถานท่ีแหงน้ีเป็น
สวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี นิยมความหรูหรา ลํา้สมัย ทัง้เสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิตภัณฑตกแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิน้ท่ีน่ีถูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอ่ืนๆเสมอ

 คํ่า  Ibis Paris Porte de Clichy Centre หรือในระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู ลา วัลเลย วิลเลจ (La Vallée Village Outlet) ระยะทางประมาณ 42.5 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 40 นาที ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคาแบรนดชื่อดัง จากท่ัวโลกมากกวา 100 ย่ีหอ ดวยราคาท่ีถูกกวาตาม
ชอปท่ัวไป อาทิเชน Giorgio Armani, Burberry, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Polo
Ralph Lauren, Paul Smith, Versace เป็นตน อิสระใหทานชอปป้ิงสินคาตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย



บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาในการชอปป้ิงของทาน

ไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสู ดิจอง (Dijon) ระยะทางประมาณ 332 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 10
นาที เมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี แควนท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตไวนและมัสตารด นอกจากประวัติศาสตรอันเกาแกใน
เรื่องของการผลิตไวนแลว เมืองแหงน้ียังเป็นศูนยกลางท่ีสําคัญของดยุคแหงเบอรกันดีอีกดวย

ใหทานไดเดินเลนภายใน ยานเมืองเกา ท่ีมีสถาปัตยกรรมในสมัยยุคกลาง อันเป็นเอกลักษณท่ีสวยงาม

ชม โบสถนอรทเธอดามแหงดิจง (Notre Dame de Dijon) เป็นโบสถนิกายโรมันคาทอลิก สรางขึน้ในคริสตศตวรรษท่ี
13 ถือไดวาเป็นผลงานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมโกธิคในสมัยน้ันเลยทีเดียว

จากน้ันชม จัตุรัสกลางเมือง ท่ีตัง้ของพระราชวังของดยุคแหงเบอรกันดี (Palace the Dukes of Burgundy) พระราชวัง
ของตระกูลขุนนางชัน้สูงแหงฝรัง่เศส

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พัก ณ โรงแรม ibis Dijon Gare หรือในระดับเดียวกัน

La Vallee Village
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเอาทเล็ตท่ีรวมมากกวา 100 แบรนดดังแลวหรูหรา ซ่ึงเปิดทุกวัน และอยูไมไกลจาก
ดิสนียแลนดปารีส

เมืองดิจอง

ยานเมืองเกา ดียอง

 บาย

เมืองดีจอง Dijon เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของไวนชัน้เลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของ
แควนเบอรกัน (Burgundy region) แควนท่ีตัง้อยูทางภาคตะวันออกของประเทศ
ฝรัง่เศส เมืองดีจอง เป็นเมืองหลวงท่ีมีความสําคัญดานประวัติศาสตรของแควน เบอรกัน
ดีและฝรัง่เศสเป็นอยางมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตรอันเกาแกในเรื่องของการผลิตไวน
นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวนและการปลูกองุนแลว เมืองดีจองยังเป็นอีกเมืองท่ีมีความ
เกี่ยวพันกับคริสตศาสนาเป็นอยางมาก เน่ืองจากการมีโบสถคริสตจักรจํานวน มากตัง้อยู
ภายในเมือง อีกยังมีสถาปัตยกรรมอันโดดเดนของอาคารเกาแกในเมืองก็มีความนาสนใจ
เป็นอยางมาก นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมัง่ค่ังและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ เพราะ
เคยเป็นท่ีอยูของ Dukes of Burgundy

เมืองหลวงของแควนเบอรกันดี ยานเมืองเกาท่ีมีตึกรามบานชองสวยงามคลาสสิค



วันท่ี 4 เมืองโลซานน - มหาวิทยาลัยโลซานน - ถนนทิสโซต - โรงแรมโบ
ริวาจ - ศาลาไทย - ทะเลสาบเจนีวา - อินเทอรลาเกน

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาในการชอปป้ิงของทาน

โบสถนอรธเตรอดาม
เป็นโบสถท่ีตัง้อยูในฝรัง่เศสของชาวโรม ซ่ึงเคยเป็นอาคารท่ีใหญท่ีสุดในโลกถึงมากกวา
200ปี ดวยขนาดท่ีใหญ ตัวโบสถน้ันสามารถมองเห็นไดจากท่ีไกลๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน 

 ibis Dijon Gare หรือในระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู โลซานน (Lausanne) ระยะทางประมาณ 201 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที
เมืองริมทะเลสาบเลอม็อง เมืองท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานมาตัง้แตยุคกลาง และยังคงความงดงามมาจวบจนปัจจุบัน อีกทัง้เป็น
เมืองท่ีมีความสําคัญตอปวงชนชาวไทย เพราะเคยเป็นสถานท่ีประทับของสมเด็จยา และในหลวงรัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9 เมื่อ
ครัน้ทรงพระเยาว

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานผานชม มหาวิทยาลัยโลซาน (Université de Lausanne) กอตัง้มาตัง้แตปี ค.ศ.1537 เป็นสถาบันในระดับ
อุดมศึกษาของราชสกุลมหิดล โดยสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ ทรงศึกษาทางดานวิชาเคมี, รัชกาลท่ี 8 ทรงศึกษาดานนิติศาสตร
และรัชกาลท่ี 9 ทรงเลือกเรียนวิทยาศาสตร แตเมื่อทานเสด็จขึน้ครองราชสมบัติ ทรงเปล่ียนมาเรียนรัฐศาสตร นิติศาสตรและ
เศรษฐศาสตรแทน

และนําทานชม แฟลตเลขท่ี 16 ถนนทิสโซ (No.16 at Avenue Tissot) เคยเป็นสถานท่ีประทับของสมเด็จยา พรอมทัง้
พระพ่ีนางเธอฯ, รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9 ในวัยเยาว โดยบริเวณโรงรถของแฟลตแหงน้ี เป็นท่ีหัดจักรยานของรัชกาลท่ี 8 และ
รัชกาลท่ี 9

นําทานชม โรงแรมโบริวาจ (Beau-Rivage Palace) ท่ีประทับของพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี หลังทรงอภิเษกสมรส และเดินทางมายุโรปเพ่ือฮันนีมูนและศึกษางานทางดานการแพทยและสาธารณสุข

นําทานถายภาพกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Thai Pavilion) สรางขึน้ในวโรกาสท่ีรัชกาลท่ี 9 ทรงครองศิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี พรอมกับความพันธทางการทูตระหวางไทยและสวิตเซอรแลนด จัดสรางโดยรัฐบาลไทย โดยมีสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ
ประกอบพิธีเปิดศาลาอยางเป็นทางการ

แลวนําทานชมบริเวณริม ทะเลสาบ เลอม็อง (Lac Leman) ท่ีมีแนวทิวเทือกเขาแอลปตัง้ตระหงานเป็นฉากหลัง โดย
รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9 ทรงใชเป็นสถานท่ีพักผอนและทรงเรือใบและกรรเชียงเรือในทะเลสาบแหงน้ี

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสู อินเทอลาเกน (Interlaken) ระยะทางประมาณ 163 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1
ชัว่โมง 50 นาที ตัง้อยูระหวาง 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบเบรียนซ และ ทะเลสาบทูน พ้ืนท่ีของเมืองถูกโอบลอมไปดวยภูเขา และ
ทะเลสาบ มีความงดงามและบรรยากาศท่ีสงบ และเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงในประเทศสวิตเซอรแลนดอีก
ดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น พิเศษ... เมนูฟองดูว อาหารประจําชาติ ตนตํารับจากสวิตเซอรแลนด

พัก ณ โรงแรม City Oberland หรือในระดับเดียวกัน



เมืองโลซานน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีมีเสนหโดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอรแลนด ตัง้อยูบน
เนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนท่ีสวยงาม และอากาศ
ท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกใหมาพักผอนตากอากาศ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

มหาวิทยาลัยโลซานน

ถนนทิสโซต

โรงแรมโบริวาจ

ศาลาไทย

ทะเลสาบเจนีวา

 บาย

เป็นมหาวิทยาลัยชื่อเสียงระดับโลกท่ีรัชกาลท่ี 9 ทรงเลือกศึกษาตอในชัน้อุดมศึกษา

ถนนทิสโซต Tissot ซ่ึงเป็นอพารทเมนทหมายเลข 16 ท่ีครอบครัวมหิดลเสด็จฯ ไป
ประทับเมื่อแรกไปถึง โดยทรงใชเป็นท่ีประทับในชวงปี 2476-2478 โดยเป็นแฟล็ต หาง
จากตัวเมืองเล็กนอย สมเด็จพระพ่ีนางฯ ทรงนิพนธถึงแฟล็ตน้ีไววา “เป็นตึกขนาดใหญ มี
แฟล็ตหลายชุด แมเชาท่ีชัน้ลาง เพราะเกรงวาลูกๆอาจรบกวนคนท่ีพักอยูขางใตดวยการว่ิง
หรือกระโดด ใตแฟล็ตของเรายังมีโรงรถอีก” ในอดีตดานหลังเป็นสวนซ่ึงพระเจาอยูหัวทัง้
สองพระองคโปรดท่ีจะมาเลนและทรงหัดจักรยานท่ีน่ีดวย

โรงแรมโบริวาจ (BEAU RIVAGE PALACE) เมื่อครัง้ท่ีพระบรมราชชนกทรงอภิเษก
สมรสกับหมอมสังวาลยในปี 2463 ทัง้ 2 พระองคไดเดินทางผานยุโรป โดยทรงแวะท่ี
เมืองโลซานน และทรงเลือกโรงแรมโบริวาจ ซ่ึงโกหรูท่ีสุดในเมืองเป็นสถานท่ีฮันนีมูน
ผานมาเกือบ 100 ปี โรงแรมโบริวาจ ยังคงดูหรูหราคลาสสิกและยังคงเป็นโรงแรมชัน้หน่ึง
ของเมืองโลซานนและชมวิวตึก บานเมือง โบสถ ของเมืองโลซานนไดอีกดวย

สวนสาธารณะ Parc du Denantou เพ่ือชมศาลาไทย ซ่ึงสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ
พระราชดําเนินมาทําพิธีเปิด ศาลาไทยของประเทศเราเดนมากบนพ้ืนหญาสีเขียว

เป็นทะเลสาบตรงชายแดนของฝรัง่เศส และสวิตเซอรแลนด มีอีกชื่อเรียกวาทะเลสาบเลอ
ม็อง (Lac Leman) เป็นทะเลสาบท่ีใหญเป็นอันดับตนๆ ของยุโรป มีพ้ืนท่ีหลักอยูแถบๆ
เมืองเจนีวา โดยกินพ้ืนท่ีไปถึงเมืองโลซานน และสุดขอบทะเลอีกฝ่ังท่ีเมืองมองเทรอซ
เคยมีเรือดําน้ํามาสํารวจทะเลสาบน้ีแลวถึง 4 ครัง้



วันท่ี 5 กรินเดอรวาล - JUNGFRAUBAHN - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซ
พาเลซ - ลานสฟงซ - ธารน้ําแข็งอเลิทซ กลาเซียร - เลาเทิรนบ
รุนเนน - เมืองซูริค (Zurich)

อินเทอรลาเกน
เป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ีสวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง สัมผัสความงามท่ีเป็น
เอกลักษณ และอาหารประจําทองถิ่น ซ่ึงถือเป็นความภูมิใจของคนสวิสเซอรแลนด สวน
ใครท่ีชอบชอป ก็มีรานสินคาแบรนดดังทัง้แฟชัน่และนาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยาง
มากมาย สําหรับอีกจุดหน่ึงท่ีนาสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ท่ีบนน้ันจะได
สัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวท่ีลอมดวยปาสน
สูงชะลูด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูฟองดูว อาหารประจําชาติ ตนตํารับจากสวิตเซอรแลนด

 City Oberland หรือในระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู กรินเดอวาลด (Grindelwald) ระยะทางประมาณ 20.3 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
เมืองเล็กๆท่ีแวดลอมดวยขุนเขาท่ีงดงาม

นําทาน น่ังรถไฟขึน้สูยอดเขาจุงฟราว (Jungfraujoch) ท่ีมีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 3,466 เมตร ซ่ึงไดรับการยกยอง
วาเป็นสถานีรถไฟ Top of Europe หรือจุดสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป และไดรับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก
เมื่อปี ค.ศ. 2007

ใหทานไดชม ถํา้น้ําแข็ง ถํา้ท่ีเกิดจากธารน้ําแข็ง

ชม สฟิงซ จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปกับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถชมวิวไดแบบ 360 องศา ท่ีมองเห็นไดอยางกวาง
ไกล

ชมทัศนียภาพของ ธารน้ําแข็ง Aletsch ธารน้ําแข็งท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป ซ่ึงยาวถึง 22 กิโลเมตร โดยไมเคยละลาย
และไมควรพลาดกับการสงโปสการด ณ ท่ีทําการไปรษณียท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...รับประทานอาหารบนยอดเขาจุงฟราว

ไดเวลาอันสมควร นําทานน่ังรถไฟลงจากยอดเขาจุงฟราวสู เลาเทอรบรุนเนน (Lautembrunnen) หมูบานท่ีตัง้อยูกลาง
หุบเขาสูงชัน ภายในหมูบานมีน้ําตกท่ีไหลลงจากหนาผา ซ่ึงมีความสูงกวา 200 เมตร ดวยทัศนียภาพท่ีสวยงามจึงเป็นสถานท่ี
ทองเท่ียวยอดนิยมอีกแหงหน่ึงของสวิตเซอรแลนด

จากน้ัน นําทานเดินทางสู ซูริค (Zurich) ระยะทางประมาณ 126 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง เมืองท่ีมี
ขนาดใหญท่ีสุดในประเทศสวิตเซอรแลนด เป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตรมาอยางยาวนาน กอตัง้มานานกวา 2,000 ปี ตัง้แตสมัย
โรมัน ปัจจุบันเป็นศูนยกลางของระบบการขนสงมวลชนของประเทศ

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

พัก ณ โรงแรม Dorint Airport Zurich หรือในระดับเดียวกัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



กรินเดอรวาล

JUNGFRAUBAHN

ยอดเขาจุงเฟรา

ไอซพาเลซ

ลานสฟงซ

ธารนํ้าแข็งอเลิทซ กลาเซียร

เมืองท่ีมีชื่อเสียงของ กรุงเบิรน (Bern) เมืองหลวงท่ีสวยงามของของประเทศ
สวิสเซอรแลนด โดยตัวเมืองตัง้อยูบนเทือกเขากรุงเบิรน-แอลป (Bernese - Alps) อยู
เหนือระดับน้ําทะเล 1,034 เมตร

เป็นรางรถไฟท่ีสูงท่ีสุดเป็นอันดับสองของยุโรป ซ่ึงเป็นเพียงหน่ึงในสี่รางรถไฟในโลกท่ี
ยังใชงานระบบไฟแบบโบราณ ใชเดินทางขึน้ภูเขายูงเฟรา

มีความหมายวา สาวนอย เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร
(13,642 ฟุต) เป็นสถานท่ีท่ีขึน้ชื่อในเรื่องความงาม ไดรับการยกยองวา เป็น Top of
Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปแหงน้ี มองเห็นไดกวางไกลท่ีสุด ณ
จุด 3,571 เมตร และเป็นท่ีนิยมของนักสกีมาเลนกีฬาท่ีทาทายท่ีน่ี

ถํา้น้ําแข็งท่ีขุดเจาะลงไปใตธารน าแข็งถึง 30 เมตร มีการตกแตงติดไฟสีสันสวยงามและมี
ตุกตาแกะสลักน าแข็งใหทานไดถายรูปคูดวย

จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ท่ีระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกล
ท่ีถึงชายแดนสวิส

ท่ีไดรับการยกยองจากองคการ UNESCO ใหเป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” มีความยาว
ถึง 22 กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในบรรดาทุงน้ําแข็ง ของเทือกเขาแอลปทัง้ยุโรป และหนา 700
เมตรโดยไมเคยละลาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ...รับประทานอาหารบนยอดเขาจุงฟราว

 บาย



วันท่ี 6 สนามบินซูริค

วันท่ี 7 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ เท่ียวบินท่ี TG971 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

เลาเทิรนบรุนเนน

เมืองซูริค (Zurich)

ตัง้อยูทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศสวิตเซอรแลนด ชมวิวทิวทัศนสวยงาม เชย น้ําตก
ทรุมเมลบาค อยูในภูเขาวนวนเป็นเกลียว เกิดจากธารน้ําแข็งมี10ชัน้ และน้ําตก
Staubbach น้ําไหลแรงและเย็นมากๆ เห็นมีฝูงแกะท่ีเขาเลีย้งอยูรอบๆ สวนถนนใน
หมูบานของเมืองมีเสนดียวขนานไปกับชองเขา

เมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดในประเทศสวิตเซอรแลนด เป็นเมืองท่ี
มีชื่อเสียงระดับโลก และไดรับรางวัลเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลกอีกดวย ซูริกมีชื่อ
เสียงในเรื่องการเป็นศูนยกลางการเงินของโลกรวมทัง้แหลงชอปป้ิงท่ีทันสมัย เมืองซูริก
แวดลอมดวยแมน้ําและทะเลสาบท่ีมีน้ําใสสะอาดจนสามารถด่ืมได เมืองท่ีงดงามแหงน้ีจึง
เหมาะอยางย่ิงสําหรับการเท่ียวชมและรื่นรมยกับบรรยากาศและสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ
ยังเป็นมหานครแหงวัฒนธรรมของสวิตเซอรแลนดน้ี นอกจากจะเต็มไปดวยรานเพชร
พลอยและรานนาฬิกาท่ีสวยงามเลิศหรูแลว ยังมีสถานท่ีและกิจกรรมนาสนใจตางๆ
มากมายรอคุณอยู

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารทองถิ่น

 Dorint Airport Zurich หรือในระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานซูริค เพ่ือเตรียมตัวกลับสู กรุงเทพมหานคร

บาย

13.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TG971 
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

สนามบินซูริค
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานซูริก (อังกฤษ: Zurich Airport) หรือท่ีรูจักในอีกชื่อหน่ึงวา ทาอากาศยาน
โคลเทิน (Kloten Airport) ตัง้อยูในเมืองโคลเทิน, รัฐซูริก ประเทศสวิตเซอรแลนด
บริหารโดย Unique Airport เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหญท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด
และเป็นศูนยกลางของสายการบินสวิสอินเตอรเนชันแนลแอรไลน มี Skyguide รับผิด
ชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศทัง้หมดในทาอากาศยาน ทาอากาศยานนานาชาติท่ี
ใหญท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด



 กิจกรรม เชา

05.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 25 คน

ในกรณีท่ีสายการบินประกาศปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง

ตัว๋เครื่องบินท่ีออกเป็นกรุป ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ี
อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นหลัก

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การ
ประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของ
ตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง

กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมได เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริ
ษัทฯ เป็นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้

กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทาง
มาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยทัง้หมด

การชําระเงิน
ชําระคามัดจํา ทานละ 30,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัทฯ

ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ตามเท่ียวบินท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน ตัว๋กรุปไมสามารถอัพเกรดเป็นชัน้ธุรกิจได หาก

ตองการน่ังชัน้ธุรกิจ ทานจะตองจองตัว๋เด่ียว กรุณาเช็คราคากับเจาหนาท่ีอีกครัง้

คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน

รถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหขับรถเกิน 12 ช.ม./
วัน) 

โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน (หมายเหตุ : ทางบริษัทจะพยายามเลือกใชโรงแรมท่ี
มีเครื่องปรับอากาศภายในหองพัก แตเน่ืองจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภูมิตํ่า ในบางเมืองจะไมมีเครื่องปรับอากาศใหบริการ อีกทัง้
ในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางเมืองจะไมเปิดเครื่องปรับอากาศ และหากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ ทาง
บริษัทอาจมีการปรับเปล่ียนโรงแรมหรือยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ) 

คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว

คาเขาชมสถานท่ี ตามระบุในรายการ

หัวหนาทัวรจากประเทศไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุ คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ

คาภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด (โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใต
ทองเครื่องไดทานละ 2 ชิน้ น้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก.)

่ ่ ่



คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทาน เน่ืองจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามา
ในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)

คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม
เป็นตน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

คาธรรมเนียมวีซาฝรัง่เศสหรือกลุมเชงเกนวีซาและคาบริการ ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
(โดยประมาณ 4,000  บาท)

คาธรรมเนียมทิป คนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร ทานละ 45 ยูโร ตลอดทริป

วีซา
เอกสารย่ืนขอวีซาเชงเกน (ฝรัง่เศส)

ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย (ระยะเวลาท่ีผลวีซาออก ประมาณ 15 วัน
ทําการ)

1. หนังสือเดินทางเลมปัจจุบัน (Passport) เลมจริง และสําเนา 2 ฉบับ ท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวัน
เดินทาง หากหมดอายุ กรุณาทําเลมใหมกอนนําสง และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา และตองมีหนาวางเหลืออยางนอย 2
หนาติดตอกัน เพ่ือติดวีซา 

หนังสือเดินทางเลมเกา ท่ีเคยไดรับวีซาจาก ประเทศในกลุมเชงเกน ภายใน 3 ปี (ถามี) หรือเคยไดรับจากประเทศอังกฤษ, แคนนา
ดาและสหรัฐอเมริกา (ถามี)

2. รูปถายสี 2 ใบ หนาตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พ้ืนหลังสีขาว ถายรูปมาแลวไมเกิน 6 เดือน  หามตกแตงรูป หามสวม
แวนสายตา แวนกันแดด คอนเทคเลนส หามมีเครื่องประดับ เห็นใบหูและค้ิวทัง้ 2 ขางชัดเจน และตองเป็นรูปท่ีถายจากรานถายรูป
เทาน้ัน

3. หนังสือรับรองการทํางาน
3.1 กรณีลูกจางหรือพนักงาน 
หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) ท่ีออกโดยหนวยงานหรือบริษัทตนสังกัดของผูสมัคร (ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่ม

ทํางานและชวงเวลาท่ีอนุมัติใหลาหยุดเพ่ือเดินทางไปทองเท่ียวยุโรป (ระบุชื่อประเทศ) หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนดในวันท่ีเทาไร โดยชื่อลูกคาท่ีระบุในหนังสือรับรองทางการงาน ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต ออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษและ
เป็นหลักฐานปัจจุบัน มีอายุไมเกิน 30 วัน นับจากวันย่ืนวีซาเทาน้ัน พรอมลายเซ็น ระบุชื่อ ตําแหนงของผูออกหนังสือและประทับตรา
บริษัท

3.2 กรณีเจาของกิจการ
หลักฐานการเป็นเจาของกิจการ เชน สําเนาใบทะเบียนการคาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ี

มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน พรอมทัง้เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (ตองมีอายุไมเกิน 90 วัน หาก
มากกวา 90 วันไปแลว ตองคัดลอกใหมเทาน้ัน) เป็นสําเนาภาษาไทย และพรอมแปลภาษาอังกฤษ

3.3 กรณีนักเรียนหรือนักศึกษา
หนังสือรับรองจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู (มีอายุไมเกิน 30 วัน) ฉบับจริง ออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับ

เอกสารท่ีเป็นบัตรนักเรียน)

3.4 ผูเกษียณอายุงาน
หนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทํางาน ซ่ึงเขียนโดยตัวผูสมัครหรือออกโดยบริษัทนายจางลาสุด ระบุวันท่ีเกษียณ ชื่อและท่ีอยู

ของนายจาง ระยะเวลาของการจางงานและเงินเดือนลาสุด และสําเนาหนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทํางาน และฉบับแปลภาษา
อังกฤษ

4. หลักฐานทางการเงินท่ีพียงพอสําหรับคาใชจายตลอดชวงเวลาเดินทาง
4.1 สําเนาสมุดบัญชีท่ีมีการเดินบัญชีและ Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ควรมีจํานวนเงินในบัญชีไมนอยกวาหกหลัก

เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายตลอดในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เมื่อกลับสูภูมิลําเนา และมีรายการเดินบัญชีลาสุดไมเกิน 7 วันนับจากวันย่ืนวีซา เป็นบัญชีออมทรัพยเทาน้ัน สถานทูตไมรับพิจารณา
บัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีฝากประจํา รวมถึงบัญชีสหกรณ

4.2 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงท่ีออกโดยธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคํา
วา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต สะกดชื่อใหตรงกับพาสปอรตและหมายเลขบัญชีตองเป็นเลม
เดียวกับท่ีทานจะใชย่ืนวีซา

4.3 กรณีมีผูออกคาใชจายให (Sponsorship) ตองเป็น บิดา มารดา คูสมรส พ่ีนองสายเลือดเดียวกันเทาน้ัน 
ตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย (Sponsor letter ) เป็นภาษาอังกฤษของผูออกคาใชจาย พรอมเซ็นรับรอง



เอกสารพิสูจนความสัมพันธกับผูออกคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนบาน, สํานาทะเบียนสมรส และสําเนาใบเกิด (สูติบัตร)
เป็นตน ทัง้ผูย่ืนวีซาเองและผูออกคาใชจายให พรอมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทัง้หมด

หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ฉบับจริง ระบุชื่อเจาของบัญชี (ผูออกคาใชจาย) และตองระบุชื่อผูถูกรับรองหรือผู
สมัครย่ืนวีซาดวย มีอายุไมเกิน 30 วัน นับจากวันท่ีย่ืนวีซา (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)

Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายใหและผูย่ืนวีซา

กรณีท่ีบริษัทของทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทัง้หมด ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึง
ฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทางและเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีใน
จดหมายดวย

5. กรณีท่ีผูสมัครอายุตํ่ากวา 20 ปี
5.1 สําเนาสูติบัตร/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัครวีซา พรอมแปลภาษาอังกฤษ

5.2 ถาเดินทางไปกับพอหรือแมหรือทานใดทานหน่ึง หรือกับบุคคลท่ีสาม
หนังสือยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตัวจริงเทาน้ัน ระบุวาอนุญาตใหดินทางไปตางประเทศกับใครและ

ระบุความสัมพันธวาเป็นอะไรกัน

5.3 สําเนาใบทะเบียนการหยาหรือใบปกครองบุตรกรณีบิดามารดาเกิดการหยาราง พรอมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบิดา มารดาทานหน่ึงทานใดเสียชีวิต

6. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประชาชน (ไมตองแปลภาษาอังกฤษ)

7. เอกสารสวนตัวกรณีมีการเปล่ียนชื่อ (ชื่อในหนังสือเดินทางไมตรงกับเอกสารอ่ืนๆ) (แปลเป็นภาษาอังกฤษทัง้หมด)
สําเนาใบเปล่ียนชื่อ – นามสกุล 

สําเนาทะเบียนบาน

สําเนาบัตรประชาชน 

สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 

สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 

สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ถามี) 

หมายเหตุ:
ผูสมัครทุกทานตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนคํารองขอวีซาฯ เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูตฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ

หลังจากท่ีผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซากับทางศูนยย่ืนคํารองขอวีซาแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการดึงเลม
หนังสือเดินทางคืนจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ดังน้ันหากทานมีความจําเป็นในการใชเลมเพ่ือเดิน
ทาง กรุณาแจงบริษัททัวรกอน

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้ 

กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจาก
การขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามวันนัดหมาย และ
โปรดแตงกายสุภาพ และหากสถานทูตฯ ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกทางสถานทูตฯ

**ทางบริษัทฯ ไมมีนโยบายแปลเอกสารภาษาอังกฤษ **

*การพิจารณาอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯ ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดิน
ทางเทาน้ัน*

หมายเหตุเกี่ยวกับการย่ืนวีซาแชงเกน

ทางบริษัทฯ จะทําการย่ืนวีซาของทานตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบเต็มจํานวนและไดรับการตอบรับจากทางสถานทูตฯในเรื่อง
เวลานัดหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ ตองใชเอกสารตางๆ ท่ีออกเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตัว๋เครี่องบิน, หองพักท่ีไดรับการยืนยันมา
จากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะ  ครบจํานวนกอนจึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทานได

หากในชวงท่ีทานเดินทาง วันและเวลาในการย่ืนวีซากรุปเต็ม ทางบริษัทฯตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตอง
เดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

เอกสารตางๆ ท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตฯ เป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวร ทานท่ีมีความประสงคย่ืน
วีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง    และครบถวนตามท่ีสถานทูตฯตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
ของทาน บริษัททัวรฯ เป็นเพียงตัวกลางและอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทาน้ัน มิไดเป็นผูพิจารณาวีซาใหกับทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริงดังตอไปน้ี

่ ้ ้



คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตฯ จะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา
ก็ตาม

คามัดจําตัว๋เครื่องบิน หรือตัว๋เครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทาน ตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออก  ตัว๋ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ท่ีเกิดขึน้ตามจริงเทาน้ัน

คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะโดนเก็บคามัดจําหองพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบภายหลัง

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายทัง้หมด 100

หมายเหตุ

หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอนเฟิรมกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทาง 
หากทานตองการจองตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิรมกับเจาหนาท่ีกอน กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชา
ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัย เป็นตน เหตุผลตางๆท่ีอยู
เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี

เด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท

ราคาขางตนไมรวมคาวีซา ทานละ 4,000 บาท

กรุณาสํารองท่ีน่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 1 เดือน เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา

หมายเหตุ :  รายการทองเท่ียวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนา 
ในกรณีท่ีมีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณท่ีไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์น
การสลับหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้น้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเป็น
สําคัญ

การเดินทางในแตละครัง้ตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทานขึน้ไป ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดิน
ทาง

ราคาทัวรน้ียังไมรวมคาธรรมเนียมทิปมัคคุเทศกทองถิ่น มัคคุเทศกไทย และคนขับรถ 45 ยูโรตลอดทิป 

กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจํา เพ่ือประโยชนของทานเอง

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วันขึน้ไป คืนคาใชจายทัง้หมด (ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับ

สายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ ไมอาจขอคืนเงินได)

ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน

ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 34 - 26 วัน เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรทัง้หมด

่ ่ ่



กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปีใหม สงกรานต เป็นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสาย
การบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ทัง้หมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

เมื่อออกตัว๋แลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 
 


