
 

 
  
         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ช่ือว่าต้ังอยู่ริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก จนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก   
ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองค า เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมืองอินส์บรุค 

เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ 
พิเศษ!!!! พักสวิตเซอร์แลนด์ 2 คืน เมืองอินเทอร์ลาเค่น และ เมืองลูเซิร์น 

พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe น่ังรถไฟชมวิวท่องเท่ียวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์   
เมืองซุก ถ่ายรูปกับ CLOCK TOWER แลนด์มาร์กท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของเมือง ท่ีมีความสูง 52 เมตร   

เมืองกอล์มาร์  เมืองท่ีสวยท่ีสุดในแคว้นอัลซาส ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองลิตเติลเวนิซ  
เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์  มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ท่ีส าคัญเท่ียวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว 

ล่องเรือบาตามูซ ณ แม่น ้าแซน ช่ืนชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส 

 



 
 
 

 
วันแรก       กรุงเทพฯ – มิวนิค 

17.00 น. พร้อมกนั ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ P ประตู 7-8 สายการบิน 
กาตาร์ แอร์เวยส์ (QR) พบกบัเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ
ในการเดินทาง 

20.40 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยเที่ยวบินที่ QR839 / QR059 แวะเปล่ียนเคร่ืองที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดัประเทศ
ประเทศกาตาร์   

วันที่สอง    มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ – ซาลสเบิร์ก – สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ท  (ออสเตรีย) 

06.20 น.   เดินทางถึง เมืองมิวนิค หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค เป็นเมืองที่ใหญ่
เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ที่สุดของยุโรปเมืองตั้งอยู่บน
แม่น ้าอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์ )  น าท่านชม จัตุรัสมาเรียนพาซ ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาว่า
การเมืองเก่าที่งดงามดว้ยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระโบสถใ์หญ่ที่มีโดมเป็นรูปทรงคลา้ยหัวหอมใหญ่ อิสระให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ย่านถนนคนเดินซ่ึงจะมีห้างสรรพสินคา้มากมายหลายแห่ง 
 
 

 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 1) 
บ่าย  จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซาลสเบิร์ก (ประมาณ 144 กม.) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดล าดบัที่ 4 ในประเทศ

ออสเตรียและเป็นเมืองหลวงของรัฐซาลซ์เบิร์กเมืองเก่าของซาลซ์บูร์ก และสถาปัตยกรรมบารอกเป็นหน่ึงในใจกลาง
เมืองที่ถูกดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมนัดว้ยกนั และไดร้ับการรับรองจากยูเนสโกข้ึน
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2540  ซาลซ์เบิร์กเป็นทีจ่ดจ ากนัในฐานะที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่งมน
เสน่ห์ของเสียงดนตรีและเป็นบา้นเกิดของศิลปินเอกของโลก โวฟกงั อมาดิอุส โมสาร์ท เดินทางถึงเมืองซาลส์เบิร์ก
ให้ท่านไดถ่้ายรูปภายใน สวนมิราเบล ที่เคยใชเ้ป็นที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง The Sound of  Music จากนั้นน าท่านเดิน
ขา้มสะพานขา้มแม่น ้าซาลซาคไปยงัย่านถนนคนเดิน น าท่านไปถ่ายรูปบ้านโมสาร์ท จากดา้นนอก จากนั้นให้ท่าน
อิสระเลือกซ้ือสินคา้ของที่ระลึกของฝาก    
 
 
 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 2) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C


 พักค้างคืน ณ FourSide Salzburgหรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 1) 
 

วันที่สาม  ฮัลล์ทัทท์ – อินส์บรุค – วังหลังคาทองค า – ฟุสเซ่น  (เยอรมัน) 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์ (ประมาณ 72 กม.) เมืองที่ได้ช่ือว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  ฮัลล์ททัท์เป็นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์
ทัทท์  (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลล์ชตัทท์ เทอร์ซี (Hallstatter See)  ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท 
(Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญมากแห่งหน่ึงของประเทศออสเตรีย  อิสระให้ท่านเดินชม
บรรยากาศเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่มีเสน่ห์คือความเงียบสงบสวยงาม จุดเด่นที่ไม่เคยเปล่ียนแปลงเลยของเมืองริม
ทะเลสาบสีน ้าเงินแห่งน้ีก็คือ เทือกเขาสูงตระหง่านลอ้มรอบทะเลสาบอนัน่ิงสงบเอาไวอ้ย่างนุ่มนวล 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่4)  พิเศษสุดกับ เมนูปลาเทร้า  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย (ประมาณ 247 กม.)  เป็นเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซ่ึงอยู่ทาง

ตะวนัตกของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น ้าอินน์กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศ
ของจกัรพรรดิแม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผูท้ี่เขา้มาปกครองจกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้ง
ติดใจมาพกัผ่อนในเมืองแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็นพระนางมาเรีย เทเรเซียผูย้ิ่งใหญ่หรือแมแ้ต่นโปเลียน โบนาปาร์ต ระหว่าง
ทางพักผ่อนตามอธัยาศยัเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของสองขา้งทาง จากนั้นน าท่านชมความร่มร่ืนของสวนสาธารณะ
ฮอฟการ์เด้น  ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองค า เป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมืองอินส์บรุคซ่ึงตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างข้ึน
โดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 ส าหรับเป็นที่ประทับของผู ้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมา
จกัรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปล่ียนโกลเดน้รูฟให้เป็นสไตล์โกธิคผสมบารอก และไดท้รงตกแต่งส่วนของหลงัคา
ที่ยื่นออกมาจากระเบียงด้วยทองค าแท้ จ านวน 2,738 แผ่น เพื่อใชเ้ป็นที่ทอดพระเนตรเทศกาลต่าง ๆ ที่จัดข้ึนบริเวณ
จัตุรัสด้านหน้าที่ประทับ ปัจจุบันโกลเด้นรูฟกลายเป็นส านักงานการประชุมอัลไพน์นานาชาติ  เสาสูงอนาซอล 
จากนั้นให้ท่านได้ช้อปป้ิงเคร่ืองแก้วคริสตลัซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดังสุดของออสเตรียให้ท่านถ่ายรูปบริเวณ RiverInn ได้
เวลานดัหมายน าคณะออกเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (ประมาณ 112 กม.) ปลายสุดของเส้นทางถนนสายโรแมนติกอนั
โด่งดงัของประเทศเยอรมนี Romantic Road เป็นหน่ึงในเส้นทางยอดนิยมในประเทศเยอรมนัอยู่ในแควน้บาวาเรีย 

 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) 



 พักค้างคืน ณ Euro Park Hotel  หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 2) 
 

วันที่ส่ี โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์) 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) (ประมาณ 3 กม.)   เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขต
ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผ่านเส้นทางสายที่มีทิวทศัน์อนัสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางธรรมชาติ
ของเขาสูงน าท่านเดินทางข้ึนปราสาทเข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) 
โดยรถบัสเล็ก ( หากช่วงที่หมิะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เน่ืองด้วยเพื่อความปลอดภัยทาง
บริษัทฯ จะน าคณะเดินขึน้ – ลงปราสาท เน่ืองจากเวลาหิมะตกทางจะลื่นและอันตราย ) น าเข้าชมต้นแบบของ
ปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพ
นิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวิคที่ 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว  พระเจา้ลุดวิกทรงเป็นบุคคลที่มีลกัษณะนิสัยที่
ลึกลบัเป็นปริศนา (eccentric) และเป็นผูท้ี่ส้ินพระชนมใ์นสถานการณ์ที่ค่อนขา้งมีเงื่อนง า สุขภาพจิตของพระองคใ์น
บั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลกัฐานทางการแพทยท์ี่เป็นที่ยืนยนัไดแ้น่นอน แต่ส่ิงที่ทรงทิ้งไวเ้ป็นมรดกแก่ชน
รุ่นหลงัคืองานทางสถาปัตยกรรมที่ทรงก่อสร้างรวมทั้งวงัและปราสาทใหญ่โตที่ทั้งหรูหราโอ่อ่าและเต็มไปดว้ย
จินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซ่ึงเป็นปราสาทที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกักนัทัว่โลก 
และทรงเป็นผูอุ้ปถมัภริ์ชาร์ด วากเนอร์ คีตกวีและนกัเขียนดนตรีโอเปร่าคนส าคญัของเยอรมนีชมความวิจิตรพิสดาร
ของห้องต่างๆที่ไดร้ับการตกแต่งอย่างงดงามโดยการออกแบบของคริสเตียนแยงค์ 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 7) 
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น (ประมาณ 396 กม.) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่ง
คือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , 
นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพกัผ่อน ช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองที่มีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง 
มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตัว เมือง รวมทั้ งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปีที่ งดงามด้วย
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีก
ดว้ย ให้ท่าน ชอ้ปป้ิงนาฬิกาสวิสฯ   อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นตน้ หรือเลือก
ซ้ือของฝากของที่ระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลกัช่ือ, สินคา้พื้นเมืองของที่ระลึก, ช็อคโกแลต เป็นตน้ 

 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2


ค ่า อิสระอาหารค ่าให้ท่านเดินเล่นเพลิดเพลินกบับรรยากาศเมืองมรดกโลก หรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 พักค้างคืน ณ METROPOLE (หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 3) 
 

วันที่ห้า       พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ ้าน ้าแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์–หมู่ บ้านอิเซล์ทวาลด์ 
ISELTWALD –   เมืองลูเซิร์น –  สะพานไม้ชาเปล (สวิตเซอร์แลนด์) 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) 
น าคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศมุ่งหนา้ข้ึนสู่เมือง เลาเทอร์บรุนเน่น เพื่อน าท่านขึน้รถไฟ สายจุงเฟราบาห์
เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้า
บานสะพรั่งในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วง บ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิส
ชาเลต ์ฝูงววัพื้นเมืองที่กระจดักระจายแทะเล็มหญา้อยู่ทัว่บริเวณ ล าธารน ้าธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลงัที่
มีภูเขาหิมะตั้ งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะท าให้คณะได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง น่ังรถไฟชมวิวท่องเที่ยว
ธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก  รถไฟที่จะน าท่านเดินทางลอด
อุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่ สุดในยุโรป Top of 
Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึงมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน ้าแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  
นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่น่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน
ตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนั้นน าท่าน ชม ถ ้าน ้าแข็ง 
1,000 ปี  ที่สร้างโดยการเจาะธารน ้าแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทศัน์
และสัมผสัหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ท าการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อม
ซ้ือของที่ระลึกต่างๆตามอธัยาศยั น าท่านข้ึน สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ที่ความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต 
ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ 360 องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจ เดินทางสู่ ยุงค์ฟราวยอร์ค-หลงัคา
ยุโรป ไปแลว้ไม่ไดม้าจุดชมวิว จุดน้ีเหมือนมาไม่ถึง 

 
 
 
 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา  (มื้อที่ 9) 
 
 
 
 

บ่าย น าท่านข้ึน สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ที่ความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ 360 
องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจ เดินทางสู่ ยุงค์ ฟราวยอร์ค-หลังคายุโรป ไปแล้วไม่ได้มาจุดชมวิว 
จุดน้ีเหมือนมาไม่ถึง ไดเ้วลานดัหมายน าท่านลงจากยอดเขาจุงเฟราไปยังสถานีรถไฟ ไอเกอร์เกลทเชอร์ เพื่อน าท่าน
ขึ้นกระเช้า The V-Cableways (กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมายงัเมืองกลินเดอร์วาวล์  น าท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้านอิเซล์



ทวาลด์ ISELTWALD เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz ซ่ึงรายล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของแนว
เทือกเขาสูงใหญ่ ในฤดูร้อนก็จะมีแต่สีสันเขียว ๆ สดช่ืนสบายตา น ้าในทะเลสาบเป็นสีฟ้าสวยใส บรรยากาศเงียบ
สงบ และมาโด่งดงัสุดๆจากซ่ีร่ียเ์กาหลีช่ือดงัอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายท า ณ สถานที่แห่งน้ี ให้ท่านเดิน
เล่นชมเมืองที่สวยงามน้ี  

 
 
 
 
 
 หลังจากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ประมาณ 77 กม. ใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 ชม. ) เมืองน้ีตั้ งอยู่ริม

ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ช่ือว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบส่ีพันธรัฐ น าท่านชม สะพานไม้ชาเปล 
สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น สะพานไมท้ี่เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี  อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง(ไม่ใช่วิ่งชมเมือง) 
หรือ  ช้อปป้ิง นาฬิกาสวิสฯ   อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นต้น หรือเลือกซ้ือของฝากของที่
ระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลกัช่ือ, สินคา้พื้นเมืองของที่ระลึก, ช็อคโกแลต เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 10) 
  พักค้างคืน ณ  Ibis Styles Luzern City หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4) 
 

วันที่หก         เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – เมืองซุก  – กอล์มาร์  (ฝร่ังเศส) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 11) 
 น าท่านชม  อนุสาวรีย์สิงโต สัญลักษณ์ของความซ่ือสัตย์และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์ ที่เสียชีวิตในประเทศ

ฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคราวปฏิวตัิใหญ่ของฝรั่งเศสแกะสลกัอยู่บนหนา้ผา จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองซุก (ประมาณ 30 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 35 นาที ) เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเมืองซุก
เคยเป็นเขตปกครองที่มี รายได้ เฉล่ียน้อยที่ สุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ ปัจจุบันซุ กคือเมืองที่ รวยที่ สุดใน
สวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอตัราต ่าที่สุดในโลก ท าให้เป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ 
และยงัติดอนัดบัเมืองที่สะอาดที่สุดหน่ึงในสิบของโลกอีกดว้ย ให้ท่านไดถ่้ายรูปคู่กบั CLOCK TOWER ที่มีความ
สูง 52 เมตร มองเห็นไดม้าแต่ไกล สร้างข้ึนในศตวรรษที่ 13 หลงัคาเป็นสีฟ้าขาวและนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดารา
ศาสตร์ที่สามารถบอกขา้งข้ึน ขา้งแรมของพระจนัทร์ได ้อิสระเดินเล่นชมบา้นเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก 



 
 
 
 
 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)  (อาหารจีน)  
บ่าย จากนั้นออกเดินทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนของสวิสเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส เดินทางสู่ เมืองกอล์มาร์ COLMAR 

(ประมาณ 175 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 2 ชม.30 นาที  )เมืองที่สวยที่สุดในแควน้อลัซาส ไดร้ับฉายาว่าเป็นเมืองลิต
เติลเวนิซ ท่านจะได้ชมความสวยงามและโรแมนติก เอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นเสน่ห์ของที่น่ีคือบ้านเรือนที่
สวยงามแบบดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ตาม 2 ฝ่ังริมคลองเล็กๆ เมืองน้ีมีกล่ินอายความเป็นเยอรมนีและฝรั่งเศส บ้านเรือนมีสีสัน
สดใสเหมือนประหน่ึงเป็นเมืองในเทพนิยาย ตามระเบียงบ้านถูกประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ จากนั้นอิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปภายในเมืองกอลม์าร์ เลือกหาซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 

จากนั้นเดินทางเขา้สู่ เมืองดีจอง (ประมาณ 250 กม.) ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมือง
หลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดีชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)  (อาหารพื้นเมือง สไตล์ฝร่ังเศส )  
 พักค้างคืน ณ NOVOTEL DIJON ROUTE DES GRANDS CRUS หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5) 

 

วันที่เจ็ด     ปารีส – แวร์ซายส์ – ล่องเรือบาตามูซ – หอยเอสคาโก้  (ฝร่ังเศส) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14) 
 
 
 
 
 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองปารีส  (ประมาณ 340 กม.) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้ งอยู่บนแม่น ้ าแซนน์ 
บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารีส 
มหานครซ่ึงไดร้ับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงดา้นแฟชัน่  ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม
ของทุ่งดอกเรบซีด,ไร่องุ่น 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)  



 
 
 
 
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงั แวร์ซาย อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์ที่ 14 อยู่ห่าง

จากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร น าท่านเขา้ชม พระราชวังแวร์ซาย (มีไกด์ท้องถ่ิน
บรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นป๊ึก ที่ส าคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวงัที่ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุด
ในปฐพี ชมความอลงัการของพระราชวงัซ่ึงได้รับการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้อง
ต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกทอ้งพระโรง, ห้องสงครามและ
สันติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิ่งใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมและ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มร่ืนและหลากหลายด้วยพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงาม น าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ นครปารีส นครหลวงของฝรั่งเศส ศูนยก์ลางแห่งแฟชั่นชั้นน าของโลก ตั้งอยู่ริมสองฝ่ังของแม่น ้ าแซน น า
ท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือแม่น ้าแซน ชมวิวทิวทศัน์กนับนดาดฟ้าเรือ ช่ืนชมความงามของทศันียภาพ
ของนครปารีส ชมสถานที่ส าคญัคู่บ้านคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้าแซน โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะ
แบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษต์ลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพที่ร่วมกัน
สรรสร้างให้นครปารีสไดช่ื้อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, ศาลา
ว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก สถานที่ตั้ง มหาวิหารนอเตรอดาม 
หรือโบสถ์นอเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็น
สถานที่ส าหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนข้ึนครองราชย ์มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และท าให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่
งดงามแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีที่น ้าในแม่น ้าแซนข้ึนสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนดัหยุดงาน เป็น
ตน้ รายการล่องแม่น ้าแซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้ 

 
 
 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝร่ังเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต็กสไตล์ฝร่ังเศส 1 
อย่าง อาทิเน้ือหมู/เน้ือวัว/เป็ดอบซอส/ปลา  พร้อมจิบไวน์ฝร่ังเศส ตบท้ายด้วยของหวาน ) (มื้อที่ 16) 

 
 
 

 
 พักค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือเทียบเท่า (คืนที่ 6) 
 



วันท่ีแปด    ประตูชัย – หอไอเฟล  – พีระมิตแก้ว พิพธิภัณฑ์ลูฟวร์ – ช้อปป้ิงแกลลาร่ี ลาฟาแยตต์ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 17) 
 จากนั้นน าท่านไปชม ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียน ก่อนนัง่รถผ่านชมสองฟากฝ่ัง ถนนชองป์เซลิเซ่ 

ตน้แบบถนนราชด าเนินของไทย ซ่ึงเต็มไปดว้ยคาเฟ่และร้านคา้แบรนด์เนมจากดีไซเนอร์ช่ือก้องโลก น าท่านผ่านชม 
จัตุรัสคองคอร์ด สถานที่ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงในหนา้ประวตัิศาสตร์ของฝรั่งเศสและยุโรป เป็นลานประหารที่ตั้งกิโย
ติน ซ่ึงคร่าชีวิตผูค้นนบัพนัในสมยัปฏิวตัิฝรั่งเศสปี ค.ศ. 1789  น าท่านถ่ายภาพกบั หอไอเฟล สัญลกัษณ์ของนคร
ปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต กนัอย่างจุใจ น าท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี เพื่อให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ 
มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง, น ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ รวมทั้งเส้ือผา้ BRAND 
NAME จากฝรั่งเศส ให้ท่านถ่ายรูป พีระมิตแก้ว พพิิธภณัฑ์ลูฟวร์ ให้ท่านช็อปป้ิงสินคา้ที่มีช่ือเสียงของฝรั่งเศส
ภายในห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลาร่ี ลาฟาแยตต์ ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านที่
ไม่มีความประสงคช์็อปป้ิงสามารถเดินชมความงามของบา้นเมืองและโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็
อปป้ิงอยู่กลางเมืองมีอาคารบา้นเรือนสวยงามมากไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล
เพื่อท าการเช็คอินและท าTAXREFUND  

 
 

 
 

21.40 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 038 / QR 838 แวะเปล่ียนเคร่ืองที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดัประเทศ
ประเทศกาตาร์   

 
 
วันที่เก้า กรุงเทพมหานคร  

19.10 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 

** ส าหรับท่านที่ต้องการห้องพักแบบ 3 เตียง กรุณาสอบถามเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม  เพราะมีบริการเฉพาะบางโรงแรม
เท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็น 2 ห้อง  
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 

 
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตฯ ฝร่ังเศส 9 วัน 

QATAR AIRWAYS 

อัตราค่าบริการ  พกัห้องคู่/ห้องสามคน พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

วันท่ี 24 มี.ค. – 1 เม.ย. 2566 102,555 23,000 



** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน ้ามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** 
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่าน้ัน ** 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน*** 

ส าหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณีเลือ่นการเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยื่นวีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ้่ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อส าคัญที่ท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้ าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เขา้ไปยื่นวีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ้่ายรวมอยู่ในรายการทวัร์แลว้ 
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** 
 
อัตราน้ีรวม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน

จ านวนวัน จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินก าหนด (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือข้ึน
เคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 

ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าห้องพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศที่มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบยื่นปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติ เหตุในการเดินทางวง เงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท  กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 
อัตราน้ีไม่รวม 
1)    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนที่เกิน 25 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)  



5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร ต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ยูโร ต่อท่าน 
 
***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 45,000 บาท  
• ส่วนที่เหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

• การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ45,000
บาท)  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหัก 50 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหัก 80 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ได้ช าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 

• ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และไดร้ับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

• ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายน้ิวมือ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปน้ี 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  5,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

• ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต  / การใช้ค าพูดไม่
สุภาพกับสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน 



• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้ งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่บริษัทระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม  100% 
ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยุดงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ที่ระบ ุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่คืน
ค่าใชจ้่ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดร้ับค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกคา้พึงจะไดร้ับอย่างเต็มความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาสวิตเซอร์แลนด์ 
** เอกสารในการยื่นวีซ่าต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์เท่าน้ัน ** 

 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันท าการ และต้องมาแสดงตนทีส่ถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางที่เหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมหีน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจบุนัหนา้ตรง จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 
รูปถ่ายวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ 

รูปถ่ายวีซ่าส าหรับการยื่นขอวีซ่ามีเง่ือนไขดงัน้ี 
1.สีพื้นหลงัสีขาว 
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหนา้จากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหนา้เท่ากบัรูปหนา้ในพาสปอร์ต) 
3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตวัจริง 
โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื่นวีซ่า จะต้องมีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ที่ภายในศูนย์ยื่นวีซ่า 



ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอย่างภาพถ่ายที่ไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเคร่ืองหมาย "✗" และเคร่ืองหมาย "✓", ส าหรับภาพถ่ายที่ได้
มาตรฐาน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 
 

 
 
 
 

                                                      ใกล้เกินไป                       ไกลเกินไป                                ดี 
ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความชดัเจน 
ภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มรีอยเป้ือนของหมึกหรือน ้ ามนั 
ภาพถ่ายจะตอ้งหันหนา้ตรง และมีสีผิวที่เป็นธรรมชาติ 
ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิ๊กอายในการถ่ายรูป 
3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
มารดายินยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
บิดายินยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยืนยนั 
7.5 ให้แนบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้ งบันทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผู ้อ่ืน จะต้องมี
หลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผูน้ั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น)  , 
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท้ี่เด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน  
8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มรีายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มช่ืีอผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีที่เป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีที่เร่ิมท างาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหัวกระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO 



กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอื่นใดในหนงัสือเดินทาง ถือว่า “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ หรือถูก 

WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที่เดินทาง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
เท่าน้ัน ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไมต่อ้งระบุวนัลา และประเทศที่เดินทาง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. 
เท่านนั้น ห้ามใส่ปีเป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )  
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่าก าลงัศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานที่ท างานมาดว้ย รูปถ่ายอย่างนอ้ย 3-5 ใบ    

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) สเตทเมนท์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ช่ือ-

นามสกุลเป็นภาษาองักฤษ + ตราประทบัจากธนาคาร + ลายเซ็นเจา้หนา้ที่ธนาคาร น าเล่มจริงมาแสดงวันที่ยื่นวีซ่า 

▪ เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ต้องมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ ห้ามท าการโอนเงินเขา้ไปในครั้ งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!) 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจ า และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีที่มีผูร้ับรองค่าใชจ้่าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูร้ับรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูร้ับรอง
ค่าใชจ้่าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม ่สามารถรับรองค่าใชจ้่ายให้บุตรได ้/ สามี 
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได ้/ (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ้่ายให้หลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ้่ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
▪ เขียนจดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ มาว่าอยู่ดว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
▪ กรณีมีลูกดว้ยกนัให้ใชใ้บเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบส าเนาสเตทเมนท ์(Statement) ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ที่จะใชย้ื่นวีซ่า 1 ชุดของผูร้ับรองค่าใชจ้่าย  
11. ผูสู้งอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์่าสามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 
12. กรณีผูท้ี่ก าลงัศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส ณ ประเทศที่ท่านก าลงัศึกษาอยู่  
 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบตัิของลูกคา้ 
 

วันที่มายื่นวีซ่ากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามาด้วย)  
เอกสารทุกอย่างที่เป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล , สูติบัตร , น าตัวจริงมาวันที่ยื่นวีซ่าด้วย 
 

***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 

 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 



1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือว่า “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist ห้ามเขา้ประเทศนั้นอีก 
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