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SWISS-FRANCE 7 DAYS 5 NIGHTS BY WY (OMAN AIR) 

สวติเซอรแ์ลนด-์ฝรัง่เศส 7 วนั 5 คืน โดยโอมานแอร ์(WY) 
 

 
 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที่ยวบนิ 

ระยะเวลาในการ

เดินทาง โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิBKK-มสักตัMCT 09.15-12.35 WY818 6ชัว่โมง 

มสักตัMCT-ปารีสCDG 14.45-19.25 WY131 6.30ชัว่โมง 

ซูริคZHR-มสักตัMCT 21.35-07.05 WY154 6.30ชัว่โมง 

มสักตัMCT-สุวรรณภูมิBKK 09.00-17.45 WY815 6ชัว่โมง 
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อตัราคา่บริการ 

สวิสเซอรแ์ลนด-์ฝรัง่เศส 7 วนั 5 คืน โดยโอมานแอร ์(WY) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกั2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่2ท่าน 

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

ท่านละ 

22-28 ม.ค. 23 69,988 67,988 9,900 

10-16 ก.พ. 23 69,988 67,988 9,900 

03-09 มี.ค .23 69,988 67,988 9,900 

17-23 มี.ค. 23 69,988 67,988 9,900 

09-15 เม.ย. 23 74,988 72,988 11,000 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรมที่พกั 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1. 
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมสักตั-สนามบินปารีส 

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง)   
- - ✈ 

MERCURE PARIS 

 VAL DE FONTENAY  

หรือเทียบเท่า 

2. 

ปารีส-พิพธิภณัฑล์ฟูวร ์(ไม่รวมค่าเขา้)-หอไอเฟล- 

จตัตุรสัคองคอรด์ -ประตชูยัฝรัง่เศส-ล่องเรือบาโตมูซ- 

ชอ้ปป้ิงหา้งซามาคริแตง-รา้นปลอดภาษีเบนลกัซ ์

ชิมหอยเอสคารโ์ก 

✓ ✓ ✓ 

MERCURE PARIS 

 VAL DE FONTENAY  

หรือเทียบเท่า 

3. พระราชวงัแวรซ์าย-เมืองทรวัส-์เมืองดิจอง             ✓ ✓ ✓ 

MERCURE DIJON 

CENTER CLEMENCEAU  

หรือเทียบเท่า 

4. 
ดิจอง-โลซาน (สวิตเซอรแ์ลนด)์-เวเวย่-์มองเทรอ- 

ปราสาทชิลยอง-เบิรน์ 
✓ ✓ ✓ 

HOLIDAY INN  

BERN WESTSIDE  

หรือเทียบเท่า 

5. 

เบิรน์-กรนิเดอวาลด์-พิชติยอดเขาจุงเฟรา  

(TOP OF EUROPE)-เลาเทอรบ์รุนเนน-อินเทอรล์าเกน้ 

สวิสฟองด ู                                                                   

✓ ✓ ✓ 

METROPOLE 

INTERLAKEN 

หรือเทียบเท่า 

6. อินเทอรล์าเกน้-ลูเซิรน์-ซกุ-ซูริค-สนามบินซูริค                                                        ✓   ✈ 

7. สนามบินมสักตั-สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ✈ - -  
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DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมสักตั – สนามบินปารีสชารล์เดอโกล ์                                                 

06.00  คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู9 บริเวณเคาเตอร ์T สายการบิน Oman Air 

โดยมีเจา้หน้าท่ีของทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบัท่านเพื่ออ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ี

นัง่และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

09.15 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Oman Air เท่ียวบินท่ี WY818 สู่สนามบินนานาชาติ

มสักตั (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

 

12.35 เดินทางถึงสนามบนินานาชาติมสักตั เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท้่านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงใน

สนามบินท่ีมีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.) 

14.45      ออกเดินทางสูส่นามบินนานาชาติปารีสชารล์เดอโกล ์เท่ียวบิน WY131  

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง)  

19.25 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติชารล์เดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส ผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย น าท่านเดินทางสู่  

มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ติดอนัดบั1ใน10 

ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด  

  น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั MERCURE PARIS VAL DE FONTENAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY2 

เที่ยวชมเมืองปารีส-พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์(ไม่รวมค่าเขา้ชม)-หอไอเฟล-จตัรุสั

คองคอรด์-ประตชูยัฝรัง่เศส-ล่องเรือบาโตมูซ-ชอ้ปป้ิงหา้งซามาริแตน- 

รา้นปลอดภาษีเบนลกัซ ์                                                     เชา้,กลางวนั

,เย็น                      

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ1) 

น าท่านเท่ียวชม มหานครปารีส เมืองหลวงท่ีสวยและโรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เริ่มตน้จาก 

พระราชวังลูฟวร  ์ซึ่งปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑล์ูฟวร ์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมี

ชื่อเสียงและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง ของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไวม้ากกว่า 

40,000 ชิ้ น รวมไปถึงผลงานชื่อกอ้งโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า”หรือ รูปป้ัน  Venus de Milo 
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และเป็นหน่ึงในฉากส าคัญของภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci 

Code)  น าท่านถ่ายรูปคู่กบัพีระมิดแกว้ สัญลักษณ์ของลูฟวร์ ดา้นหน้าทางเขา้ของพิพิธัณฑ์ (ไม่

รวมค่าเขา้ชม) น าท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรัง่เศส เป็น

หอคอยโครงสรา้งเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร ์บริเวณแม่น ้าแซน ในกรุงปารีส เป็นสญัลกัษณ์ของ

ประเทศฝรัง่เศสท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัทัว่โลก น าท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรัง่เศส (Arc de triomphe de 

l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจง้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บน จตุัรสัชารล์เดอโกล (Place Charles de 

Gaulle) ประตูชยัแห่งน้ีเรียกไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมส าคญัของเมืองท่ีอยูคู่่เมืองปารีส 

น าท่านสู่ ถนนชองเอลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดท่ีท่านสามารถชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนด์ดัง

ระดบัโลก เป็นถนนแห่งหน่ึง ท่ีไดช้ื่อว่าสวยท่ีสุด ตน้แบบถนนราชด าเนิน ทอดยาวอยู่ ณ เขตท่ี 8 

ของกรุงปารีส กลายเป็นถนนชอ้ปป้ิงสายส าคญัที่ไดช้ื่อวา่สวยงามท่ีสุดในโลก นอกจากสองขา้งทาง

จะรวมรวบแหล่งรา้นคา้สุดหรูแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแลว้ ยงัเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้น

กาแฟ รา้นขนมต่างๆ มากมาย 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (ม้ือ2) 

บ่าย น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการเรือน าเท่ียว

ในแม่น ้ าแซนท่ียอดนิยม ใชเ้วลาล่องประมาณ 1 ชัว่โมง ชมสถานท่ีส าคัญท่ีแม่น ้ าทอดผ่าน



(EU-SF-JUNGFRAU-7D5N-WY)                                          UPDATE 1 NOV 22 

5 

                                                                    รูปภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ 

อยา่งเช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑล์ูฟ สะพานอเล็กซานเดอรท่ี์สาม เป็นตน้ ซ่ึงการล่องเรือแม่น ้าแซน

เป็นกิจกรรมท่ีนิยมกนัอย่างมากเรียกไดว้่าเป็นไฮไลท์ส าคัญถา้หากใครไดม้าเมืองปารีสตอ้งไม่

พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดในประเทศฝรัง่เศสอย่างแน่นอน  จากน้ันอิสระให้

ท่านไดเ้ต็มอิ่มกบัการชอ้ปป้ิงท่ี หา้ง La Samaritaine ไดเ้ปิดตวัอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวนัท่ี 

23 มิถุนายน 2021 และกลายเป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตร์แห่งใหม่ท่ีเน้นย ้าถึงเสน่หข์อง

ชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด์ และมี

นิทรรศการท่ีจะสลับหมุนเวียนใหไ้ดช้มตลอด ความโดดเด่นของ La Samaritaine คือเสน่หข์อง

อาคารแบบดั้งเดิม นัน่คือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึง่ถือวา่เป็นเอกลกัษณ์อนั

โดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งน้ี จนไดถู้กขึ้ นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตรใ์นปี 

1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรัง่เศส น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ รา้นสินคา้ปลอดภาษี 

Benlux ท่ีมีสินคา้ใหท้่านเลือกสรรมากมาย อาทิเช่น เครื่องส าอาง น ้าหอม เครื่องหนัง และเสื้ อผา้

ยี่หอ้ดงั มีใหท้่านเลือกซื้ ออยา่งจุใจ อาทิเช่น อีฟ แซงค ์โลรองต ์คริสเตียน ดิออร ์ชาแนล  

จิออรจ์ิโอ อารม์าน่ี เวอรช์าเซ่  

 ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ3) เมนูพเิศษ หอยเอสคารโ์ก  

 น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั MERCURE PARIS VAL DE FONTENAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY3 
พระราชวงัแวรซ์าย(เขา้ชมภายใน)-เมืองทรวัส-์เมืองดิจอง              เชา้,กลางวนั

,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ4) 

 น าท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) ท่ีไดช้ื่อวา่งดงามวิจิตร

บรรจงท่ีสุดในยุโรป จนมีค ากล่าวว่า “คราใดใครไดเ้ยือนแวร์ซายส์ คราน้ันเขาไดเ้ห็นโลกอัน

ศิวิไลซท่ี์แทจ้ริงแลว้”  พระราชวงัแวรซ์ายสจ์ดัหอ้งเป็น สดัส่วนอย่างสมพระเกียรติท่ีสุดและแต่ละ

หอ้งไดส้รา้งอย่างวิจิตรบรรจงใหค้วามสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และ นามของหอ้งอย่างยิ่ง ซึ่งสรา้ง

ขึ้ นตามพระราชด าริของพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 ชมพลบัพลาท่ีทอ้งพระโรง หอ้งพระบรรทมพระราชินี 

และหอ้งต่างๆ ท่ีวิจิตรงดงามดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวตัถุ ล ้าค่ารวมถึงเฟอรนิ์เจอรม์ากมาย

ท่ีเป็นตน้แบบเฟอรนิ์เจอรห์ลุยสท่ี์โด่งดงัไปทัว่โลก  
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ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองทรัวส ์(Troyes) ระยะทางประมาณ 190 KM. เมือง

ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรัง่เศส ในแควน้ช็องปาญารแ์ดน (Champagne-Ardenne) มีความ

โดดเด่นจากอุตสาหกรรมสิ่งทอของฝรัง่เศสทั้งในดา้นการผลิต รา้นคา้ และโรงงานจ านวนมาก 

ทรวัส ์เป็นเมืองศูนยก์ลางยุคกลางท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในฝรัง่เศส น าท่านชม ย่านโมเอ่ เต็มไปดว้ย

อาคารท่ีสวยงามมากมาย โดยมีถนนคดเคี้ ยวท่ีปูดว้ยหิน บา้นเรือนสูงตระหง่านลอ้มรอบดว้ย

อาสนวิหารท่ีสวยงาม อาคารครึ่งไมแ้บบดั้งเดิมท่ีงดงามซึ่งมีผนังสีแดง เหลือง ขาว หรือในโทนสี

พาสเทลกบัประตูไมท่ี้ตกแต่งอย่างประณีตสวยงามจากศตวรรษท่ี 16 ไดร้บัการบูรณะเป็นอยา่งดี 

ซึ่งในอดียเคยเป็นบา้นของพ่อคา้สิ่งทอผูม้ัง่คัง่  

เที่ยง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (ม้ือ5) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง Dijon ระยะทางประมาณ 160 KM. เมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องการ

ผลิตไวน์ชั้นเลิศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีความส าคญัดา้นประวติัศาสตรข์องแควน้เบอรก์นัดีและฝรัง่เศส

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวติัศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์ นอกจากวฒันธรรม

เกี่ยวกบัไวน์และการปลูกองุ่นแลว้ เมืองดีจองยงัเป็นอีกเมืองท่ีมีความเกี่ยวพนักบัคริสตศ์าสนาเป็น

อย่างมาก เน่ืองจากการมีโบสถค์ริสตจกัรจ านวนมากตั้งอยู่ภายในเมือง อีกยงัมีสถาปัตยกรรมอนั

โดดเด่นของอาคารเก่าแก่ในเมืองท่ีมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก น าท่านถ่ายรูปภายนอกของ 

วังดยุคแห่งเบอรก์ันดี (The Ducal Palace) วังของขุนนางชั้นสูงท่ีมีรูปแบบอาคารท่ีค่อนขา้ง

สวยงาม และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคญัของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนเมืองดีจอง 

โดยวงัแห่งน้ีไดส้รา้งขึ้ นในแบบสไตลค์ลาสสิก ถูกสรา้งขึ้ นในช่วงศตวรรษ 17 ถึง ศตวรรษ18  

ค า่      บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ6)   

 น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั MERCURE DIJON CENTER CLEMENCEAU HOTEL หรอืเทียบเท่า (4ดาว) 
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DAY4 
ดิจอง-โลซาน(สวิตเซอรแ์ลนด)์-เวเว่ย-์มองเทรอ-ปราสาทชิลยอง-เบิรน์  

                                                                                            เชา้,กลางวนั,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ7) 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางผ่านพรมแดนฝรัง่เศสเขา้สู่ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

ดินแดนท่ีสวยงามราวกบัภาพวาด น าท่านเดินทางสู่เขตท่ีเรียกวา่ สวิสริเวียร่า ไข่มุกแห่งประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ เริ่มตน้ท่ี เมืองโลซาน (Lausanne) ระยะทางประมาณ 200 KM เป็นเมืองริม

ทะเลสาบเจนีวา ในรฐัโวด ์ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์เมืองโลซานน์มีลกัษณะเป็นเมืองขนาดไม่ใหญ่

มาก ตั้งอยู่ติดกบัทะเลสาบเจนีวาทางดา้นเหนือ ห่างจากกรุงเจนีวาประมาณ 60 กิโลเมตร  มีวิว

ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ดว้ยมีภูเขาโอบลอ้ม พรอ้มทั้งทะเลสาบกวา้งใหญ่ ผูค้นส่วนใหญ่ในเมืองจะพดู

ภาษาฝรัง่เศส เพราะอยูติ่ดกบัฝั่งชายแดนของประเทศฝรัง่เศส สภาพบา้นเรือนของโลซานน์เต็มไป

ดว้ยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในช่วงสมยัศตวรรษท่ี 12-14 ในหลวงรชักาลท่ี 9 เคยประทบั

และศึกษาท่ีน่ีเมื่อครั้งยงัทรงพระเยาว์ เมืองน้ียงัเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ของคณะกรรมการ

โอลิมปิกสากล มีพิพิธภณัฑโ์อลิมปิก และสวนโอลิมปิกบนชายฝ่ังทะเลสาบอีกดว้ย  

เที่ยง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (ม้ือ8) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย ์(Vevey) เมืองสวยน่ารกัท่ีตั้งอยู่ในรฐัโวของสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยตวั

เมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเว

เว่ยม์ีมาก ต่างก็ขนานนามเวเว่ย ์และมงเทรอซ์ ใหเ้ป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE 

SWISS RIVIERA เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกบัจุดไฮไลทข์องเมือง รูปป้ัน

ชาลี แชปปล้ิน (Chaplin Statue) ชาวองักฤษท่ีมีผลงานสรา้งชื่อเสียงในอเมริกาท่ีมีความหลงใหล

และท่านเลือกเวเว่ยเ์ป็นสถานท่ีพกักายใจในบั้นปลายของชีวิต น าท่านถ่ายรูป กบัประติมากรรม 

สอ้มยกัษ ์The Fork ท่ีอยูก่ลางทะเลสาบหน้าพิพิธภณัฑเ์นสทเ์ล่  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (Montreux) เมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียง ไดร้ับสมญานามว่า

เป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และท่ีน่ียงัเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมท่ี

เล่ืองชื่อจนไดร้บัความนิยมสูงสุดแห่งหน่ึงของยุโรป น าท่านถ่ายรูปกบั รูปป้ัน เฟรดด้ี เมอรคิ์วร่ี 
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Freddie Mercury นักรอ้งน าวงควีน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ปราสาทชิลยง (CHILLON CASTLE) 

ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึ้ นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรือง

อ านาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวน

สินค้าท่ีจะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ 

เน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดียวท่ีไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสูงชนั ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือน

ด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอ้ยปี ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ 

(Berne) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยงัเป็นเมืองมรดกโลก โดย UNESCO และ

เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคัญมากมาย ค าว่า Bern น้ันมากจากค าว่า “Baren” ในภาษาเยอรมนัท่ี

แปลวา่ “หมี” หรือ “Bear” ในภาษาองักฤษ ชื่อน้ีน้ันไดม้าจากที่สมยัก่อน ผูค้รองเมืองน้ีไดอ้อกไป

ล่าสตัว ์และกล่าวว่าจะตั้งชื่อเมืองตามชื่อสตัวท่ี์พบและล่าส าเร็จ แลว้สตัวท่ี์ไดม้าคือ หมี จึงท าให้

เป็นชื่อเมืองจนถึงทุกวนัน้ี และจึงใชห้มีเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองอีกดว้ย น าท่านชม หอนาฬิกา

ดาราศาสตรโ์บราณไซทล์็อค มีความโดดเด่นในดา้นสถาปัตยกรรม มีนาฬิกาโบราณตั้งอยู่ทั้ง 2 

ดา้น ดา้นนึงจะเป็นนาฬิกาท่ีเป็นเข็มธรรมดา ซ่ึงดา้นล่างของหน้าปัดนาฬิกาแบบเข็มน้ีจะมี

นาฬิกาขนาดเล็กอีกเรือนนึง ซ่ึงจะแสดง เวลา วนั เดือน ปี และจกัรราศี ส่วนนาฬิกาอีกดา้นนึงจะ

เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ ซ่ึงสรา้งขึ้ นตั้งแต่ปี ค.ศ.1530 ไฮไลท์ท่ีจะตอ้งรอชมน้ันจะอยู่ท่ี

ทุกๆ 5 นาทีก่อนครบรอบ 1 ชัว่โมง ก็จะมีตุ๊กตาออกมาเตน้ระบ าใหนั้กท่องเท่ียวไดช้มกนั 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ9)   

 น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN BERN WESTSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY5 
 เบิรน์-กรินเดอวาลด์-พชิิตยอดเขาจงุเฟรา (TOP OF EUROPE)-เลาเทอรบ์รุนเนน  

 อินเทอรล์าเกน้                                                                       เชา้,กลางวนั,เย็น                                                              

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ10) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ เพื่อน าท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ท่ีสถานีกรนิ

เดอวาลด์กรุนไปสู่สถานีจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) จุงเฟรา เป็นภาษาเยอรมนัแปลวา่ สาวน้อย 

หน่ึงในยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ท่ีเต็มไปดว้ยความสวยงามทางธรรมชาติ โดยองคก์าร

ยูเนสโกไดข้ึ้ นทะเบียนยอดเขาจุงเฟราใหเ้ป็นมรดกโลก เป็นส่วนหน่ึงในเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยูใ่นรฐั

แบรน์ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป และยงัไดร้บัการขนานนามว่า
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เป็น Top of Europe อีกด้วย  ส่วนยอดสูงสุดของจุงเฟรามีความสูงถึง 4,158 เมตรเหนือ

ระดับน ้าทะเล และยงัไดร้ับการยกย่องเป็นพื้ นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรปจาก

องคก์ารยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2001 น าท่านชม อาคารสงัเกตการณ ์Sphinx สมัผัสกบัวิวยอดเขา 

Top of Europe สุดโรแมนติกแบบเต็มๆตาท่ีจุดชมวิวท่ีแห่งน้ี ซึ่งอยู่ท่ีระดบัความสูง 3,571 เมตร 

ชมธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์  ชม Ice Palace ถ ้าน ้าแข็งพนัปีท่ีไม่มี

วนัละลาย เกิดจากการขุดเจาะใตธ้ารน ้าแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะ

เ ป็นน ้ า แ ข็ ง แก ะสลัก อยู่ ต ามจุ ดต่ า งๆ ให้ถ่ า ย รู ป เ ป็น ท่ี ร ะ ลึ ก  ส นุ ก เพ ลิด เพ ลินกับ

กิจกรรมต่างๆ บน ลานหิมะ Plateau และเช็คอินกบัจุดท่ีสูงที่สุดในยุโรปบนยอดเขา  

เที่ยง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (ม้ือ11) ภตัตาคารพาโนรามาบนยอดเขาจุงเฟรา 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเกน้ Interlaken เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ2แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่าง

ทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ ให ้ท่านไดอ้ิสระกบัการ

เลือกซ้ือสินคา้สวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมช่ือดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่น

ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก ท่ีเป็นโลเคชัน่ในการถ่ายท าภาพยนตช์ื่อดงัหลายๆเรื่อง 

ค า่          บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ12) เมนูพิเศษ สวิสฟองดู(ฟองดูเน้ือสตัว)์  

 น าท่านเดินทางสู่ที่พกั METROPOLE INTERLAKEN HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY6 อินเทอรล์าเกน้-ลเูซิรน์-ซุก-ซูริค                                                               เชา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ13) 

เดินทางสู่เมือง เมืองลเูซิรน์  Lucerne เมืองท่ีไดช้ื่อวา่นักท่องเท่ียวบนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุด น าท่าน

ถ่ายรูปกบั อนุสาวรียส์ิงโต อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการ อารักขาแด่

พระเจา้หลุยสท่ี์ 16 ในสงคราม ปฏิวติัใหญ่ฝรัง่เศส น าชมเมืองเก่า เดินขา้ม สะพานไมค้าเปล ท่ี

มีชื่อเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไมท่ี้มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวขา้ม “แม่น ้ ารุซซ์” 

(Reuss) ซึ่งสรา้งมากว่า 660 ปีเพื่อเชื่อมเขต เมืองใหม่ในฝั่งใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ 

สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้มื่อปี1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม ใหท้่าน
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อิสระตามอัธยาศัยเท่ียวชมบรรยากาศของเมือง จากน้ันน าท่านเขา้สู่บริเวณจตุัรัสใจกลางเมือง 

ชวาเน่นทพ์ลทัซ ์ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ขึ้ นชื่อของประเทศสวิตเซอรแ์ลนดน์านาชนิด อาทิ มีดพบั

สวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และท่ีท่านไม่ควรพลาด คือ นาฬิกาย่ีหอ้ต่างๆ ท่ีมีชื่อเสียง

ของสวิตเซอรแ์ลนด ์จากรา้นตวัแทนจ าหน่าย อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ 

เที่ยง     อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กน่ารกัริมทะเลสาบซุก เป็นเมืองท่ีมีทศันียภาพสวยงาม 

ทั้งในเขตเมืองเก่า อาคารบา้นเรือนในยุคกลางตั้งแต่ศตวรรษ ท่ี 13 เป็นเมืองท่ีมีการเก็บภาษีท่ีมี

อตัราต า่ท่ีสุดในสวิตเซอรแ์ลนด ์และยงัเป็นเมืองท่ีมีความสะอาดติดอนัดบัโลกอีกดว้ย น าท่านชม 

เขตเมืองเก่า บา้นเรือนโบราณ จัตตุรัสน าพุโบราณ โบสถ์ท่ีสวยงาม  ไดเ้วลาสมควร น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น ้าลิมมตัเป็นแม่น ้า

ท่ีใหญ่ท่ีสุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดบัโลกและเป็นเมืองศูนยก์ลาง

ทางธุรกิจ ธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศอีกดว้ย น าชม ยา่นเมืองเก่า LINDERHOF ประกอบ

ไปดว้ยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานท่ีโดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บา้นคู่เมือง กรอส มุนเตอร์ 

(Grossmunste Church) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น ้ าลิมมัต 

(Limmat River) ปัจจุบันกลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวของซูริค ตามต านานเล่าว่า กษัตริย ์

Charlemagne ทรงสรา้ง หอคอยสูง CHARLEMA ของมหาวิหารแห่งน้ีขึ้ นในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษ

ท่ี 8 ตรงบริเวณหลุมฝังศพของ Saint Felix และ Saint Regula สองนักบุญผูย้ิ่งใหญ่ซึ่งถูกคน้พบ ณ 



(EU-SF-JUNGFRAU-7D5N-WY)                                          UPDATE 1 NOV 22 

11 

                                                                    รูปภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ 

ท่ีแห่งน้ี  ถดัไปไม่ไกลคือโบสถอ์ีกแห่งหน่ึง มีช่ือวา่ Peterskirche หรือ St.Peter’s Church โดยดา้น

บนสุดของโบสถเ์ซนตปี์เตอรน้ั์นเป็นท่ีตั้งของหน้าปัดนาฬิกาท่ีติดอนัดบัหน้าปัดนาฬิกาท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลก อีกดว้ย โดยหน้าปัดนาฬิกาของโบสถ์มีเสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ 8.7 เมตร และ โบสถ์ฟ

รอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) ท่ีมีหน้าต่างกระจกสีอันสดใสสวยงาม ฝีมือออกแบบของ

ศิลปินชื่อดงั ไดแ้ก่ Giacometti และ Chagall  อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ยา่นช้

อปป้ิงท่ีหรูหราท่ีสุดในเมืองซูริค และใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายน้ีไม่ใช่ถนนสายท่ีดี

ท่ีสุดในสวิสอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ยงัเป็นถนนท่ีดีท่ีสุดในยุโรปดว้ย อิสระท่านชอ้ปป้ิง เลือกซื้ อ

สินคา้ตามอัธยาศัย โดยสองฝั่งของถนนจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนด์ดังมากมาย ทั้ งของสวิสเอง

และจากนานาชาติ นอกจากน้ียงัมีรา้นอาหาร ขนมต่างๆอีกมากมาย บนสองฝั่งถนนจะมีตน้ไม้

ใหญ่ปลูกไวต้ลอดทางมีความร่มรื่นสามารถเดินชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งสบายใจ 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหาค า่ ตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติซูริค มีเวลาใหท้่านท าคืนภาษี ณ สนามบิน 

เจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

21.35 ออกเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบนิที่ WY154  

(บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

DAY7 สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

07.05 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมสักัต เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท้่านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงใน    

สนามบินที่มีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.) 

09.00     ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY 815 

17.45    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  พรอ้มความประทบัใจไม่รูล้ืม 

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

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีค านึงถึงประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

การยื่ นวซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่ นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่ น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่ อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าท่ี 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินชั้นประหยดั (Economy Class)  

2. ค่าน ้าหนักสมัภาระท่านละ 1 ใบ หนักไม่เกิน 30  กิโลกรมั และถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

เป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด 
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3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

6. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

8. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) 

   ค่าประกันอุบัติเหตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาทค่า

รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

9. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการ

บินและมากกวา่ 1ชิ้ น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ

ของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋า และทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรัง่เศส (ค่าวีซ่าไม่รวมในค่าทวัร ์แต่ช าระยอดรวมในค่ามดัจ  าทวัรเ์ท่านั้น)  
 

➢ ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,500 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 3,000 บาท  

         อตัราน้ีไม่รวมค่าใชจ้า่ยในกรณีย่ืนวีซ่าเร่งด่วน 

กรณีที่ลกูคา้ไม่สะดวกยื่นวีซ่าในวนัที่บริษัทไดท้ าการจองคิวไวแ้ลว้น้ัน ลกูคา้อาจจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย

เพิ่มเติมเป็นคิวพรเีม่ียมประมาณท่านละ 1,500 บาท 

 

6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากประเทศไทย และค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน  

60 ยูโร ตอ่ ลกูคา้ 1 ท่าน 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ

ใด  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –5,000 

บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบินท าการออกแลว้แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือจากทางสายการบินใชเ้วลาประมาณ 

3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 
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3. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ป ไม่สามารถล๊อคท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดติ้ดกนั และอาจจะไม่

สามารถสะสมไมล ์หรือใชส้ิทธ์ิพิเศษอื่นๆไดใ้นกรณีท่ีท่านเป็นสมาชิกของสายการบินน้ันๆ 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1. ช ำระเงินมัดจ ำรวมค่ำวีซ่ำ ท่ำนละ 30,00 บำท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อ

ไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่าน้ัน  

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่ อท าการจองคิวยื่ นวซี่า

ภายใน 5 วนันับจากวนัจอง  หากท่านไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ใหท้างบริษัทตามก าหนดเวลา ท าให้

ทางบริษัทไม่สามารถจองคิววีซ่าใหท้่านไดท้ันก าหนดท่ีวีซ่าจะตอ้งออก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการ

คืนเงินค่ามดัจ  าทวัร ์และขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ  

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที  

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ี 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้ง

ใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์จึงมีความ

จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเบื้ องตน้ในการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้

การพิจารณา ของ สถานทูตง่ายขึ้ น  

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้

ใหท้างบริษัทฯ ทราบ ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณา

วีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านักหรือศึกษาอยูเ่ท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 

6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่ม

เก่า ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก ประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้ง

ขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่ง ส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กวา่ 3 หน้า  

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางน้ันๆ และ พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 

หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้ นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้ น 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทางเก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 25,000 บาท  

4. แจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(25 ท่านขึ้ นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้

เดินทางอื่นทีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัท ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ี ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้

คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ า

มาแลว้ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋

เครื่องบิน หรือค่าตัว๋เครื่องบิน (กรณีออก ตัว๋เครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวน 

 8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์

ทั้งหมด 

 9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผล

ใดก็  ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ (ฝรัง่เศส) ยืน่วีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตฝรัง่เศส 

ใชเ้วลาอนุมตัิวีซ่านับจากวนัยื่นประมาณ 7-20 วนัท าการข้ึนอยูก่บัดุลพนิิจทางสถานทูต 

 

ในวนัยื่นวีซ่า หนังสอืเดนิทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูต และระหว่างรอผลอนุมตัิวีซ่า  

ไม่สามารถดึงหนังสือเดนิทางออกมาได ้

 หนังสอืเดินทาง (ตวัจริง,และเล่มเก่าแนบไปดว้ย) ท่ีเหลืออายุใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือน และมีหน้า

หนังสอืเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หน้า  

 รูปถ่ายสีฉากหลงัเป็นสขีาวเท่าน้ัน ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จ านวน 2 รูป (ตอ้งถา่ยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) 

หน้าตรงไม่สวมแวน่ตาไม่ย้ิม เห็นฟัน  

 ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต า่ 

กวา่ 20 ปี ) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย) / ส าเนาใบเปล่ียน

ชื่อ-สกุล อยา่งละ1 ชุด (ถา้มี) 
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 หลกัฐานการไดร้บัวคัซีนครบ 2 เข็ม (ในหมอพรอ้มตอ้งมีภาษาองักฤษควบคูด่ว้ย) 

 หนังสอืแสดงการเคล่ือนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง) ของบญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 

เดือน โดยตอ้งมีเลขท่ีบญัชีระบุอยูทุ่กหน้า (สถานทตูพิจารณาบญัชีออมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ใน

กรณีท่ียอดเงินในบญัชีชื่อออมทรพัย ์ไม่ถึง 6 หลกัสามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ า

เพิ่มเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนั) 

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

กรณีเด็กอายุต า่ กวา่ 20 ปีบริบูรณ ์หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา/มารดาคนใดคนหน่ึงหรือบิดา

มารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคนตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบดิา และ 

มารดา ซึ่งจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่ การอ าเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

 หลกัฐานแสดงสถานการณท์ างาน 1 ชุด 

*** กรณีคา้ขาย : หลกัฐานทางการคา้เช่น ส าเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้

ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ 

ส าเนาใบเสียภาษีรา้นคา้ (ภพ.20)อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

*** กรณีพนักงานและผูถ้ือหุน้ : หนังสือรบัรองการท างาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง 

เงินเดือน และวนัเริ่มงานพรอ้มสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือน

ท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีขา้ราชการ: หนังสือรบัรองจากตน้สงักดั(ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดือน

และวนัเริ่มงานพรอ้มสลิป 

เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

       *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรบัรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตวัจริง) เป็น

ภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยูอ่ายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณก์รุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสมัภาษณ์

ดว้ย*** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอืน่เพิ่มเติมตามดุลยพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหนั จงึขอ

ความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มใหค้รบถว้น ตามที่สถานทูตขอ เพือ่ความสะดวกในการพิจารณาอนุมตัิ

ออกวีซ่าของสถานทูต *** 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็น

การถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่าสถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหาก

ตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั ฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความ

สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครข่อรบกวนท่าน

จดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
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 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทูต

ยกเลิกวีซ่า ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท ฯ 

 ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียว

ยงัประเทศตามท่ีระบ ุ

เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวี

ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้ นจริงและจะคืนใหท้่าน

หลงัจากทวัรอ์อกเดินทางภายใน 30 วนั  

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตดัสินใจจอง หลงัจากที่ท่านไดท้ าการจองและช าระเงินแลว้ 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวในทุกกรณี 

 


