
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ําตกไรนท่ี์สวยงามท่ีสดุในยุโรปกลาง * ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์ * ยอดเขาจุงเฟรา * พกัเมืองเซอรแ์มทซ ์

ยอดเขากรอนเนอแกรต * ยอดเขามองบลงัค ์* รถไฟด่วน TGV * ข้ึนลิฟทส์ู่ชัน้ 2 ของหอไอเฟล 

ดินเนอรส์ไตลฝ์รัง่เศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่น้ําแซน 
ซูริค - ซาฟเฮาสเ์ซน่ - สไตน์ อมั ไรน์ - ลูเซิร์น - อนุสาวรียสิ์งโต - สะพานไมค้าเปล  - หมูบ่า้นกรินเดลวาลด ์- สถานีไคลน์ไชเด็ก  

ถํา้น้ําแข็ง 1,000 ปี - อินเทอร์ลาเกน้ - เบลาซี - เซอร์แมทซ ์- มองเทรอซ ์- เวเวย่ ์- โลซานน์ - เจนีวา - ชาโมนิกซ ์- อานซี 

อีววัร์ - ลียง - มหาวิหารเซนตจ์อหน์ - เพลซ เดอ เตอรัว - La Vallee Village Outlet - มหานครปารีส - มองมาร์ต 

พระราชวงัแวรซ์ายย ์- พิพิธภณัฑลู์ฟร ์- ชอ้ปป้ิง  แกลลารี ลาฟาแยตต ์

กาํหนดการเดินทาง 

31 มี.ค.-11 เม.ย. / 06-17 เม.ย. / 27 เม.ย.-08 พ.ค. / 01-12 มิ.ย. / 06-17 ก.ค. 

20-31 ก.ค. / 10-21 ส.ค. / 14-25 ก.ย. / 13-24 ต.ค. 2565 



 

 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการ

บินไทย(เคาน์เตอร์ D) พร้อมเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเคร่ือง 

วนัที่2        ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – นํา้ตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง - สไตน์ อมั ไรน์ 

                   ลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - อนิเทอร์ลาเก้น 

00.35 น. เหิรฟ้าสู่เมืองซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 970 

06.55 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด์ หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  

                          นําท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของ

นํ้าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่นํ้ าไรน์สายนํ้ านานาชาติท่ีสําคญัท่ีสุดในยโุรป แม่นํ้ าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการละลายของหิมะจาก

เทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นลําธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ท่ีกั้นพรหมแดนระหว่าง

สวิตเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนทก่์อกาํเนิดแม่นํ้ าไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหนา้

ผาสูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น“นํ้าตกไรน์ท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรปกลาง”นําท่านออกเดินทางสู่เมืองสไตน์ อมั ไรน์ 

Stein am Rhein โดยมีฐานะข้ึนกบัเมืองซาฟเฮาส์เซ่น เป็นเมืองโบราณเลก็ๆ มีแม่นํ้ าไรน์ไหลผา่นกลางเมือง และมีถนน 

สายหลกัเพียงสายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบา้นจะมีมุขหนา้ต่างยื่นออกมา ผนงันอกบา้นมี

การวาดภาพสีนํ้าปูนเปียก(fresco)บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ เอาไว ้โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจตุัรัสศาลาวา่การเมือง มี

นํ้าพอุยูต่รงกลางจตุรัส กลางนํ้าพุมีอศัวินสวมเส้ือเกราะยนือยูคุ่ณสามารถเกบ็ภาพ บรรยากาศอนัน่าประทบัใจของท่ีน่ีได ้

เมืองน้ีไดรั้บรางวลั The First Wakker Prize เม่ือปี 1972 ในฐานะท่ีอนุรักษม์รดกทางสถาปัตยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองลูเซิร์น(Lucerne) จากน้ันนําท่านไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รําลึกถึงการ

เสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส นําท่านเดินชมเมืองเก่า

เดินชม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่นํ้ า

รุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากวา่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าใน ฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟ

ไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่กไ็ดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม อิสระตามอธัยาศยักบัการเท่ียวชมบรรยากาศของเมือง  



 

 

 นําท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าข้ึนช่ือของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพบัสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของท่ีละลึกต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อ

ต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของสวิสเซอร์แลนด ์จากร้านตวัแทนจาํหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ฯลฯ 

จากน้ันนําท่าน “ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น” หรือ ทะเลสาบเวยีวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ) ซ่ึงไดช่ื้อวา่สวยสุด

ในสวิตเซอร์แลนดมี์ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีความงดงามของทศันียภาพอยูท่่ามกลางหุบ

เขา โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิและยอดเขาพิลาตุส ทาํให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีสวยงาม ตั้ งอยู่

ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน กจ็ะเห็นภูเขาโอบลอ้มเพื่อชมความงามของบา้นเรือนบนเนินเขา ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ีสวยงาม

น่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมนติค จากน้ันนําท่านเดนิทางสู่ “เมืองอนิเทอร์ลาเก้น” 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ บริการอาหารม้ือคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :    Royal St.George Hotel****  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3      อนิเทอร์ลาเก้น – หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ – สถานีไคลน์ไชเดก็ – ยอดเขาจุงเฟรา 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

                            นําท่านออกเดินทางเดินทางเข้าสู่ “ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ ” เพื่อนั่งรถไฟ ท่องเท่ียวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิว

ทิวทศัน์อนังดงามของสวิสเซอร์แลนด ์แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะนําท่านเดนิทาง

ลอดอุโมงค์ท่ีชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ท่ีความสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “ สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราท่ีมี

ความหมายวา่ “สาวนอ้ย” ท่ีมีความสูงกวา่ระดบันํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น Top of Europe ชม “ถํ้า

นํ้ าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอายุกว่า 1,000 ปี และ “ ชมกลาเซียร์ หรือธารนํ้ าแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถํ้ านํ้ าแข็งท่ีแกะสลกัให้

สวยงาม อยูใ่ตธ้ารนํ้าแขง็ 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธารนํ้าแขง็ Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านเดินลงจากยอดเขา ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามระหวา่งการเดินจนกระทัง่ถึงหมู่บ้านเลาเทอร์บรุน

เน่นน์ (Lauterbrunnen) หมู่บ้านในหุบเขาท่ีเงียบสงบ ได้ช่ือว่าเป็นหุบเขารูปตวัยูท่ีชันท่ีสุดในโลก สัญลกัษณ์ของ

หมู่บา้นน้ีจะเป็นนํ้าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Falls) นํ้ าตกท่ีสวยเป็นอนัดบัตน้ๆของยุโรป ไหลลงมาจากหน้าผากว่า 

200 เมตร นาํท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบันํ้ าตก จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์น

เนอร์โอเบอร์ลันด์เมืองตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้ งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ 

Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ บริการอาหารม้ือคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :        Royal St.George Hotel****   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4      อนิเทอร์ลาเก้น – เบลาซี – เซอร์แมทซ์ – พกับนเมืองเซอร์แมทซ์  

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

                           จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่ทะเลสาบ “เบลาซี” Blausee  หรือ “ทะเลสาบสีนํ้าเงิน” ตั้งอยู่ในเขต Berner Oberland 

เป็นทะเลสาบขนาดยอ่มลอ้มรอบไปดว้ยป่าขนาดเล็กท่ีมีเป็นสถานท่ีเพาะพนัธ์ุปลาเทราตท่ี์มีช่ือเสียงและมีความเด่นดงั

ในเร่ืองสีของนํ้ าในทะเลสาบท่ีใสเหมือนผลึกคริสตัลสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จนมองเห็นปลาเทราต์ท่ีแหวกว่ายไปมา 

ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีความสวยงามทุกฤดูกาล  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากน้ันนําท่านออกเดนิทางสู่“เมืองเซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรคบ์นดิน ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 

เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด ์เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้หมี้แต่

อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและนํ้ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ บริการอาหารม้ือคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่  Ambassador Zermatt****  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5       เซอร์แมทซ์ – ยอดเขากรอนเนอแกรต – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ - โลซานน์   

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

  นําท่านเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต Gornergrat น่ังรถไฟไต่เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซ่ึงมีความสูงกว่า 3,000 

เมตรเหนือระดับนํ้า ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น Matterhorn  (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซ่ึงมี

ความสูงกวา่ 4,478 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล ซ่ึงท่านสามารถเห็นอยูแ่ค่เอ้ือม ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลิน

กบั ทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือน

ตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์ดีสนีย ์นาํไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ 

ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางลงจากยอดเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” Montreux  เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริม

ทะเลสาบเจนีวาซ่ึงไดรั้บสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” คฤหาสน์และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริม

ถนนเรียบทะเลสาบท่ียาวถึง 7 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพท่ีระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” chateau de chillon ซ่ึง

สร้างข้ึนโดยบญัชาของท่านเคาท ์ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญนอ้ยในคร่ึงหลงั

ศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทบัโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย จากน้ันนําท่าน

เดินชม “เมืองเวเว่ย์” Vevey  เมืองท่ีแสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ท่ีแมแ้ต่ศิลปินตลก

แห่งฮอลลีวูด้ “ชาลี แชลปปล้ิน” ยงัหลงใหล และไดอ้าศยัอยู่ท่ีน่ีในบั้นปลายชีวิต นาํ

ท่านถ่ายรูปคู่กบั “อนุสาวรีย์ชาล ีแชลปปลิน้”ตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบ นําท่านเดนิทาง

สู่ “เมืองโลซานน์” Lausanne  ตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับไดว้่าเป็น

เมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มี

ประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยู่

ริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และมีอากาศท่ีปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูด

นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศ นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โลซานน์” ยงั

เป็นเมืองท่ีสมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่คร้ังท่ีเสด็จฯไปดูงานและ

ศึกษาดา้นสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ ถูกเลือก เป็นท่ีประทบัถาวรของในหลวง 2 พระองค ์(รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 

9) ในปี 2476-2488 ซ่ึงมีพระชนนีเป็นผูน้าํครอบครัวเพียงลาํพงัในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสท่ีเป็นในหลวงของ

ชาวไทย 2 พระองค์ นําท่านช่ืนชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า “พิพิธภัณฑ์

โอลมิปิก”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ บริการอาหารม้ือคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      Hôtel de la Paix****  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 



 

 
วนัที่6       โลซานน์ – เจนีวา – ชาโมนิกซ์ – มองบลงัค์ 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 นําท่านชม“กรุงเจนีวา” Geneva เมืองนานาชาติ พันธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิสฯ ตั้ งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ 

ทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบท่ีมีรูปคลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยามขา้งแรม นาํท่านชมวิวทิวทศัน์อนัสวยเหนือทะเลสาบเจนี

วา พร้อมชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีวา่กนัวา่เป็นพนัธรัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย ซ่ึงรายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะท่ี

สวยงาม และองคก์ารนานาชาติต่างๆ ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก ,องคก์ารกาชาดสากล ,ชมทะเลสาบเจนีวาและ 

นํ้าพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ท่ีสามารถส่งนํ้ าข้ึนทอ้งฟ้าไดสู้งถึง 140 เมตร และเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของ เจนีวา นํา

ท่านออกเดินทางสู่ เมืองชาโมนิกซ์ Chamonix เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศส ชาโมนิกซ์เป็น

เมืองเลก็ๆน่ารัก ท่ีนกัเล่นสกีและนกัปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า โดยสารกระเช้าเคเบิลไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขามองบลังค์ Aiguille du Midi ท่านจะได้

เห็นวิวดา้นหลงัอยา่งเตม็ตา “ยอดเขามองบลงัค์” เป็นภูเขาสูงท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์อยู่ทางยุโรปตะวันตกและสหภาพ

ยุโรปถูกจัดอันดับเป็นยอดเขาสูงท่ีสุดอันดับ 11 ของโลก มีความสูงถึง 4,807เมตร เชิญชมความสวยงามของยอดเขาสูง

ท่ีสุดของยุโรปและสัมผสัขุนเขาสีขาวโพลนท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้ งปี จากนั้นพบกับจุดชมวิวท่ีสวยงามสามารถ

มองเห็นทศันียภาพของเทือกเขาแอลป์โดยรอบๆ พร้อมสนุกสนานเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนลานหิมะท่ีไดส้ัมผสัหิมะ

ขาวโพลนตลอดปี ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่สถานีดา้นล่าง ให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คํา่ บริการอาหารม้ือคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :       Hotel Alpina Chamonix****  / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง  

วนัที่7        ชาโมนิกซ์ – อวีวัร์ – อานซี - ลยีง – มหาวหิารเซนต์จอห์น - เพลซ เดอ เตอรัว  

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านอวีัวร์ Yvoire ซ่ึงอยู่ติดทะเลสาปเจนีวา แต่อยูฝ่ั่งทางประเทศฝร่ังเศส ชมบา้นเมือง

โบราณสมยัยคุกลาง เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ของฝร่ังเศส มีอายกุว่า 700 ปี และยงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแล

รักษาไดดี้ท่ีสุด ตวับา้นเรือจะถูกประดบัดว้ยดอกไม ้ไม่ว่าฤดูไหนก็ตาม จนไดรั้บรางวลั Four Flower ระดบัยุโรปและ

ไดรั้บ International Trophy for Landscape และยงัเป็นหมู่บา้นตวัอยา่งในฝร่ังเศสในปี 2002 อีกดว้ย นําท่านเท่ียวชมเมือง

อานซี (Annecy) เมืองเล็กๆ น่ารักตามแบบชนบทฝร่ังเศส ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัโอต-ซาววั(Haute-Savoie)หรืออบัปอร์ซา

วอย อยู่ทางตอน เหนือของทะเลสาบอนัซี (Annecy Lake)และเห็นวิวเทือกเขาแอล์ปในสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นเมือง

ท่องเท่ียวระดับต้นๆ และยงัได้รับสมญานามว่า "เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์" ใจกลางเมืองยงัมี Palais de L’Isle เป็น

ปราสาทรูปหวัเรือโบราณ ปราสาทหลงัน้ีตั้งอยูก่ลางนํ้ า และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของอานน์ซี อีกดว้ย ฝร่ังเศสอิสระให้ท่าน

เดินเล่นในตวัเมือง ริมทะเลสาบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่เมืองลยีง (Lyon)อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศส โดยเมืองลียงนั้นเป็นเมืองหลวง

ของจงัหวดัโรน (Rhone)และยงัเป็นเมืองหลวงของแควน้โรนาลป์หรือแควน้โรห์น-อลัป์ (Rhone-Alpe) ซ่ึงเป็นแควน้ท่ี

ตั้งอยูบ่ริเวณภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศฝร่ังเศส โดย

เมืองลียงเป็นเมืองท่ีใหญ่ เป็นลําดับท่ีสองของประเทศ

ฝร่ังเศส รองลงมาจากกรุงปารีส เมืองลียงยงัเป็นท่ีรู้จกักนัใน

สถานท่ีสําคญัทางประวติัศาสตร์และสถาปัตยกรรมอนัโดด

เด่นของอาคารประวติัศาสตร์ท่ีสวยงามจากทุกยคุสมยั เมือลี

ยงถูก ก่อตั้ ง ข้ึน โดยพ วกโรมัน ใน คริส ต์ศตวรรษ ท่ี  1 

จนกระทัง่องคก์ารยเูนสโก (Unesco) ไดบ้รรจุเมืองลียงไวใ้น

รายช่ือของมรดกโลกในปี ค.ศ.1998 นําท่านแวะถ่ายรูปกบั 



 

 

 มหาวิหารเซนต์จอห์น (Cathedral of St. John) หรือวิหารลียง เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก โดยวิหารถูกสร้างข้ึนใน

ศตวรรษท่ี 12 บนซากปรักหักพงัของโบสถเ์ก่าของศตวรรษท่ี 6 โดยส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของวิหารจะเป็นนาฬิกาดราคา

ศาสตร์จากศตวรรษท่ี 14 นั่นเอง จากน้ันนําท่านเดินเล่นใน เพลซ เดอ เตอรัว (Place des Terreaux)จตุรัสขนาดใหญ่ท่ี

ตั้งอยู่ใจกลาง เมืองลียง โดยจตุัรัสนั้นไดรั้บการออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี 1990 โดยศิลปิน Daniel Buren โฮเตล 

เดอ ลิยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ บริการอาหารม้ือคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :       Sofitel Lyon Bellecour***** / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8        ลยีง - รถไฟด่วน TGV - La Vallee Village Outlet – มหานครปารีส      

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 นําท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารีส ” เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส โดยรถไฟด่วน TGV หรือ Train A 

Grande Vitesse ดว้ยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ท่านจะไดช้มวิวสวยงามระหว่างทางและเปล่ียนบรรยากาศ 

การเดินทางดว้ยรถไฟถึงมหานครปารีส นําท่านผ่านชมมหานครปารีส ตั้งอยู่บนแม่นํ้ าแซนน์บริเวณตอนเหนือของ

ประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงใน

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีลํ้ าสมยัแห่งหน่ึงของโลกและดว้ยอิทธิพลของการเมืองการศึกษาบนัเทิงส่ือ 

แฟชัน่วิทยาศาสตร์และศิลปะทาํใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัยท่ีร้านค้าปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสุดใจกลางกรุงปารีส La Vallee Village Outlet  ซ่ึงมี

สินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิเช่น GUCCI,ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, TOD'S, PAUL SMITH, 

BALLY และ เคร่ืองสาํอาง, นํ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงัและเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ มากมาย อ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระให้

ท่านไดช้อ้ปป้ิง ราคาถูกกวา่ขา้งนอก มีส่วนลดพิเศษใหเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ บริการอาหารม้ือคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :     Pullman Tour Eiffe / Marriott Opera Ambassador Hotel**** หรือที่พกัระดบัใกล้เคียง 

วนัที่9       มหานครปารีส – พระราชวงัแวร์ซายย์ - พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ – ชมเมือง  

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 นําท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” Versailles ไกด์ประจําพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างท่ี

สําคญัๆของพระราชวัง  จดัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุปัจจุบนัเพราะความสวยงามใหญ่โตของตวัปราสาทและ

สวนดอกไมท่ี้มีการตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม ผูท่ี้ก่อสร้างพระราชวงัแวร์ซายส์ ท่ีงดงามแห่งน้ีคือพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ของ

ฝร่ังเศส พระราชวงัในอดีตแห่งน้ีมีพื้นท่ีประมาณถึง 37,000 ไร่ แต่ปัจจุบนันั้นพื้นท่ี บางส่วนถูกนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้น

อ่ืนจึงเหลือพื้นท่ีเพียง 5,500 ไร่แต่อยา่งไรก็ตามพระราชวงัแวร์ซายส์ ก็ยงัคงความงดงามและยิง่ใหญ่อลงัการเสมอมา นาํ

ท่านชมห้องหบัต่างๆ ท่ีตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจงตามช่ือเทพเจา้ต่างๆ อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, หอ้งวีนสั, ห้องนโปเลียน, 

ห้องอพอลโล, ฮอลลอ์อฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก ้โดย

ช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวงัท่ีงดงามลํ้ าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมห้อง

ประวติัศาสตร์เม่ือคราวท่ีพระยาโกษาธิบดี(ปาน)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านเดนิทางเพ่ือ เข้าชมภายใน “พพิธิภัณฑ์ลูฟร์” Louvre Museum (ไกด์ประจําพพิธิภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่างท่ี

สําคัญๆของพิพิธภัณฑ์) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์สําคญัและยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเป็นสถานท่ีตั้งแสดงศิลปวตัถุนบัช้ิน

ไม่ถ้วน เดิมลูฟร์เป็นพระราชวงั แต่ต่อมาเม่ือราชสํานักยา้ยไปท่ี แวร์ซายส์ก็ได้กลายเป็นพิธภณัฑ์ภายในจดัแสดง

ศิลปวตัถุช้ินสําคญั อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปป้ันวีนัส เดอมิโล, รูปแกะสลักทาส ของไมเคิล 

แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเขา้ตรงกลางครอบไวด้ว้ยปิรามิดกระจก ซ่ึงเพิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมข้ึนมาในปี ค.ศ.1989 นําผ่านชม

“ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิ

โยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟช่ัน“ ชองเอลเิซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ความยาวกวา่ 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืน

ไปดว้ยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือว่าเป็นถนนท่ีติดอนัดบัสวยท่ีสุดในโลก ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” 

สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลักษณ์

แห่งชัยชนะท่ีจักรพรรดนิโปเลยีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ บริการอาหารม้ือคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      Pullman Tour Eiffe / Marriott Opera Ambassador Hotel****  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่10     มหานครปารีส – ช้อปป้ิง – แกลลารี ลาฟาแยตต์ - ขึน้ลฟิท์สู่ช้ัน 2 ของหอไอเฟล 

 มองมาร์ต - ดนิเนอร์สไตล์ฝร่ังเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่นํา้แซน   

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

  

 

 

 

 

 

 

 นําท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ช่ือดังนานาชนิด อาทิ 

นํา้หอม เส้ือผ้ากระเป๋า เคร่ืองสําอาง   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง อสิระอาหารคํา่เพ่ือความสะดวกในการช้อป้ิง 

บ่าย จากน้ันนําท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมช่ือดงัท่ีห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette จากน้ันนําท่าน

ขึน้ลฟิท์สู่ช้ัน 2 ของหอไอเฟล (คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน) พร้อมชมววิมหานครปารีสจากมุมสูงแบบ 360 องศา นําท่าน

เดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของ

เมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur) หรือวิหารพระหฤทยั ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ี

อุทิศแด่ชาวฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกบัปรัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมนั - ไบเซนไทน์ Roman-

Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนินเขามองมาร์ต นาํท่านชมความงามของวิวสวยของปารีส จนอาจกล่าววา่ เนินเขา

มองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวติัศาสตร์และเนินแห่งความฝันของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ท่ีแห่งน้ีคือท่ีนดัพบของศิลปิน

มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ผลงานศิลปะได้มีการสร้างสรรค์จากท่ีน่ีเป็นจาํนวนมาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับ

บรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยา่นมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยร้านกาแฟสไตลป์ารีเซียง อิสระใหท่้านได้

เดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกต่าง  ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร ดินเนอร์สไตล์ฝร่ังเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่นํ้าแซน (Seine River) 

สถานท่ีสําคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝ่ังของแม่นํ้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ 

อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการ โอเต็ลเดอวิลส์ เกาะเซ็นต์หลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์

เซย์ แซงวาลีด้ พระราชวงับูร์บ็อง สะพานอเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ  

พกัที่ :      Pullman Tour Eiffe / Marriott Opera Ambassador Hotel****  / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่11      ปารีส – เดนิทางกลบั 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 ได้เวลานัดหมาย เดนิทางเข้าสู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ 

12.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 931 

วนัที่12     กรุงเทพฯ 

06.00 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้ นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังนี้การ

ตัดสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั 

 



 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ซูริค /// ปารีส – กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 

2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการพร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.

ม./วนั  

3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนัโรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนดจ์ะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น

แถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั

เป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมืองโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

5. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าประกนัสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ (ค่าเบ้ีย 1,700.-บาท) 

7. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พจิารณาหรือไม่กต็าม  

8. ค่าทิปพนกังานขบัรถ  

9. ค่าตรวจ PCR-TEST ก่อนเดินทางกลบั  

10. ค่าทาํ Vaccine Certificate QR Code   

11. นํ้าด่ืมบริการตลอดการเดินทาง 

12. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั  

 

 

อตัราค่าบริการ 2565 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเดีย่ว 

31 มี.ค.-11 เม.ย. 2565 179,900 179,900 175,900 52,900 

06-17 เม.ย. 2565 189,900 189,900 185,900 52,900 

27 เม.ย.-08 พ.ค. 2565 

187,900 187,900 183,900 52,900 

01-12 มิ.ย. 2565 

06-17 ก.ค. 2565 

20-31 ก.ค. 2565 

10-21 ส.ค. 2565 

14-25 ก.ย. 2565 

13-24 ต.ค. 2565 

* คณะออกเดนิทางได้เม่ือมีจํานวนผู้เดนิทางครบ 15 ท่านเท่าน้ัน * 



 
 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  

2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (12วนั) 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

4. ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงนิ  

1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 60,000 บาท เม่ือจอง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก

ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 

จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ จะทําการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้สํารองท่ีน่ังครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ประกนัการเดินทาง 

ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วีซ่าเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง

มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความ

ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ

พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่า

ใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีาท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดงัต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

 

 

 



 
 

 

-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือ

จะคืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํหอ้งใน 2 คืนแรก

ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ 

และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 

6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น

ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้งการันตีท่ีนัง่กบัสาย

การบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้

(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัข้ึนไป – เกบ็ค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

• หนังสือเดนิทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

• รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็นฟัน ข้ึนอยู่

กบัประเทศท่ีจะเดินทาง  

• หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือสาํเนาใบเสีย

ภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิป

เงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• *** กรณข้ีาราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือน

ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายยุอ้นหลงั

ไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุก

หน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุด

บญัชีฝากประจาํเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 

 



 
 
 

• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT 

MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้

พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) โดยตอ้งทาํแยกกนั 

ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

• ***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้) *** 

• กรณีเดก็อายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดามารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตัวจริง) 

• สําเนาบัตรประชาชน   / สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายต่ํุากว่า 20 ปี) 

• สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามท่ี

สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวซ่ีาสําหรับสถานทูต ***   

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย

สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง

บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่า ของท่าน เน่ืองจากการขอ

วีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การ

ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


