
  

8 วนั ฝร่ังเศส – อลัซาส – เยอรมัน – สวติเซอร์แลนด์  

 

 

***บินสู่ปารีส และ ซูริค...โดยสายการบินสวสิแอร์ (LX) *** 

11-18 เมษายน 2565 

89,900 บาท   
(รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น และรวมทิปทุกอย่างแล้ว)  

ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือดินเนอร์บาโตปารีเชียง -  ช้อปป้ิง - หอไอเฟล - แร็งส์ – แม็ส  
 น็องซี - สตราสบูร์ก – กอลมาร์ – ไฟร์บวร์ก – แบลคฟอร์เรส (ป่าด า) – ทะเลสาบทิทิเซ่ -  น ้าตกไรน์ – ลูเซิร์น   

อนิเตอร์ลาเคน – เขากรินเดลวาลด์ เฟียสต์  - นั่งกระเช้าไอเกอร์เอก็ซ์เพรส – ซูริค    
 



  

 
11 เม.ย. 2565 กรุงเทพ – ปารีส  
 

20.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินสวิสแอร์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุณาแสดงผลฉีดวคัซีนโควิดครบ 2 เขม็ เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ไม่ฉีดวคัซีนเดินทางได)้  

23.30 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เท่ียวบิน LX181 (ใชเ้วลา
บินประมาณ 11.45 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินมี
บริการ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินตรง สู่นครซูริค 

 
 

12 เม.ย. 2565 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปป้ิงชองป์ส เอลเิซ่ส์ – หอไอเฟล – ล่องเรือดินเนอร์   
 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เปล่ียนเท่ียวบิน LX632 
07.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินซูริค สู่ สนามบินชาลส์เดอโกว ์
09.20 น. เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG) นครปารีส ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่พระราชวงัแวร์ซายส์ (Verseille Palace) อนัเป็นพระราชวงัหลวงแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส เป็น

พระราชวงัท่ียิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหน่ึงของโลก เดิมทีเป็นพระต าหนักของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ช่วงปี ค.ศ.
1682 ซ่ึงภายหลงัมีการบูรณะก่อสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวทั้งหมดจนเปล่ียนเป็นพระราชวงัท่ีมีความอลงัการและ
สวยงาม โดยใช้เวลาก่อสร้างทั้ ง ส้ินราว  30 ปี  ด้วยงบประมาณกว่า 500 ล้านฟรังก์  แต่งเติมด้วยงาน
สถาปัตยกรรมชั้นยอด ทั้งรูปป้ัน งานแกะสลกั ตลอดจนการจดัเรียงเฟอร์นิเจอร์และรูปวาดต่างๆไดอ้ยา่งลงตวั
และประณีต พระราชวงัแวร์ซายส์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO เม่ือปี ค.ศ.1979 และ
ปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวเขา้เยี่ยมชมราว 7.7 ลา้นคนต่อปี (ในกรณีหากพระราชวงัแวร์ซายส์ปิด จะน าท่านเขา้ชม
พระราชวงัหลวง Palais Royal แทน) 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (พร้อมเมนูเป็ดปักก่ิง) 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87


  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงเป็นจุดชมหอไอเฟลท่ีสวยท่ีสุด สัญลกัษณ์ของนครหลวงปารีส 
หอคอยโครงสร้างเหลก็ตั้งอยูบ่นชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่น ้าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลกัษณ์ของ
ฝร่ังเศสท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก ทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพหอไอเฟลแบบจดัเต็ม สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ย่านถนนแฟชัน่ชั้นน าของปารีส ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ 
(Champs Elysee) ย่านการค้าท่ีประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านคา้หรูหรา สองขา้งทางมีตน้เชสต์นัตท่ี
ไดรั้บการตกแต่งอย่างงดงาม และปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ท าให้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเท่ียวท่ี
ผ่านไปมา ถนนสายน้ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก (The most beautiful avenue in the 
world) ท่านสามารถเดินตามเส้นทางถนนสายน้ีไปสู่ประตูชยันโปเลียนซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคญัในกรุง
ปารีส อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ตามอธัยาศยั 

ค ่า น าท่าน ล่องเรือบาโตปารีเซียง (Bateaux Parisian Cruise)  เพื่อชมสถานท่ีส าคญัอนัสวยสดงดงามทั้งสองฝ่ัง
ของแม่น ้าแซนน์ ท่ีมีทั้งโบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะควรค่าแก่การอนุรักษ ์อาทิเช่น หอไอ
เฟล พิพิธภณัฑ์ลูฟ และโบสถ์นอตเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3  จึงท าให้เมืองปารีสโดดเด่นมีช่ือเสียง
ขึ้นมาเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก        
       

 รับประทานอาหารค ่าม้ือพิเศษ ครุยส์ดินเนอร์ พร้อมล่องแม่น ้าแซนน์  
 

 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Novotel Paris Pont de Sevres Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

13 เม.ย. 2565 ปารีส – แร็งส์ – แม็ส 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เมืองแร็งส์ (Reims) (ระยะทาง 144 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเมืองท่ี
ตั้ งอยู่ในแควน้ช็องปาญ-อาร์แดน แควน้ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นถ่ินก าเนิดของแชมเปญ น าท่านเข้าชม
พระราชวงัโต (Palace of Tau) พระราชวงัท่ีมีความส าคัญต่อราชวงศ์ฝร่ังเศส โดยเฉพาะเร่ืองของพิธีบรม
ราชาภิเษก เน่ืองจากเป็นสถานท่ีในการพ านกัของกษตัริยก่์อนท่ีจะเขา้สู่พิธีบรมราชาภิเษก ซ่ึงจะจดัขึ้นในมหา

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
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%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA


  

วิหารแร็งส์อีกคร้ัง พระราชวงัแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในช่วงระหวา่งปี 1498 ถึง 1509 และไดมี้การปรับปรุงเพิ่มเติม
ในปี 1675 และเปิดให้ประชาชนเขา้ชมไดใ้นปี 1972 ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีการจดัแสดงเก่ียวกบั
ทรัพยส์มบติั รูปป้ัน และชุดพระราชพิธีราชาภิเษกของกษตัริยฝ์ร่ังเศส จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหาวิหารแร็งส์ 
(Reims Cathedral) มหาวิหารนอร์ทเทอดามท่ีถูกใช้เพื่อเป็นสถานท่ีส าหรับการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กษตัริยฝ์ร่ังเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งดว้ยประติมากรรมแบบโกธิค และไดรั้บเลือกโดยองคก์ารยูเนสโกให้
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดบักระจกสีท่ีสร้างระหว่างคริสตศ์ตวรรษท่ี 
13 ถึง 20 ประดบัหนา้ต่างกุหลาบท่ีไดรั้บการประดบัดว้ยกระจกสี มหาวิหารแห่งน้ียงัเป็นมหาวิหารท่ีประกอบ
พิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎการขึ้นเป็นกษตัริย์แห่งฝร่ังเศสตั้งแต่สมัยของพระเจ้าโคลวิสในปี ค.ศ. 496 และ
เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดขึ้นท่ีน่ีก็คือการท่ีโจนออฟอาร์คน าก าลงัของฝร่ังเศส บุกเขา้ยึดมหาวิหารคืนจากองักฤษ
ในช่วงสงครามร้อยปีเพื่อประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 7 ในปีค.ศ. 1429 ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูปกบั
ประตูชยัประจ าเมืองแร็งส์ ส่ิงก่อสร้างท่ีถือไดว้่าเป็นอนุสาวรียท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองแร็งส์ คนทัว่ไปมกันิยม
เรียกประตูแห่งน้ีว่า ประตูดาวองัคาร (Mars Gate) ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมืองแร็งส์ (City 
Hall) ท่ีมีความสวยงามยิง่ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีคงความสวยงามในเมืองน้ี 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองแม็ส (Metz) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศส ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวดัโมแซล (Moselle) แห่งแควน้ลอแรน (Lorraine) เมืองแม็ส ตั้ งอยู่
บริเวณท่ีแม่น ้ าโมแซล (Moselle River) มาบรรจบกบัแม่น ้ าแซย ์(Seille River) และในอดีตเมืองแห่งน้ีเคยเป็น
นครหลวงโบราณของอาณาจักรออสเตรเซียของราชวงศ์กาโรแล็งเชียง โดยมีมรดกทางวฒันธรรมเป็น
โบราณสถานซ่ึงเช่ือมโยงประวติัศาสตร์ของเมืองยอ้นไปกว่า 3,000 ปี  น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทสะพาน 
(Bridge Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีสร้างครอบสะพานขา้มแม่น ้ าแซย ์และเป็นปราสาทสะพานแห่งสุดทา้ยท่ี
คน้พบในฝร่ังเศส ให้ท่านไดเ้ก็บภาพปราสาทหินโบราณท่ีสร้างเป็นสะพานทอดขา้มแม่น ้ า จากนั้นน าท่านเขา้



  

ชมมหาวิหารแซงตเ์อเตียนน์แห่งแม็ส (cathedral Saint-Etienne) มหาวิหารเก่าแก่ท่ีถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษ
ท่ี 13 ในสไตล์โกธิค เป็นมหาวิหารท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในมหาวิหารท่ีสูงท่ีสุดในฝร่ังเศส โดยตวั
อาคารมีความสูงประมาณ 41.41 เมตร มหาวิหารมีความโดดเด่นในเร่ืองหน้าต่างกระจกสีท่ีสวยงามและใหญ่
เป็นอนัดบัตน้ๆของโลก ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เพลซ ดาร์ แม็ส (Place d' Armes) อนัเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรีย์
และสถานท่ีส าคญัท่ีถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1754-1788 เป็นท่ีตั้งของเหล่าอาคารส าคญัๆของเมือง อาทิเช่น ศาลา
ว่าการสไตล์นีโอคลาสสิค โรงแรม ตึกรัฐสภา และอ่ืนๆ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัอาร์เซนอล เดอ แม็ส 
(Arsenal de Metz) อดีตอาคารทางการทหารท่ีปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นฮอลล ์คอนเสิร์ต (Concert halls) สร้างขึ้นในปี 
1859 แลว้เสร็จในปี1864 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1989 ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในฮอลล ์คอนเสิร์ตท่ีสวยท่ีสุด
ในยุโรป น าท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารมิวสิคบอกซ์ (Music Box) อาคารร่วมสมยัท่ีออกแบบตวัอาคารไดอ้ย่าง
อ่อนชอ้ย เป็นอีกหน่ึงอาคารสมยัใหม่ท่ีออกแบบไดส้วยงามยิง่ 

 

 ค  ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Novotel Metz Hotel/ Mercure Metz Centre Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

14 เม.ย. 2565 แม็ส – น็องซี – สตราสบูร์ก – กอลมาร์ – ไฟร์บวร์ก 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองน็องซี (Nancy) (ระยะทาง 59 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมือง

หลวงของแควน้ลอแรน แห่งฝร่ังเศส และเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกใน
ปี 1983 เน่ืองจากเมืองน็องซี (Nancy) แหล่งก าเนิดศิลปะแบบ อาร์ต นูโว อนัอ่อนช้อยสวยงามจากฝีมือของ
ศิลปินเด่น เช่น Gall, Duam หรือ Majorelle น าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจตัุรัสหน้าพระราชวงัสตานิลาส ซ่ึงมี
ความสวยงามอ่อนช้อยในแบบศิลปะอาร์ตนูโว อิสระให้ท่ านได้เก็บภาพความสวยงามของอาคาร
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตารสบูร์ก 
(Strasbourg) (ระยะทาง 156 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง) เมืองหลวงอันงดงามของ
แควน้อลัซาส และปัจจุบนัไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวของแควน้ เน่ืองจากเป็นท่ีรู้จกักนั
ในช่ือ เสียงของโบสถส์ไตลโ์กธิคขนาดใหญ่ รวมถึงอาคารสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ท่ีสวยงามของ
เมืองแห่งน้ี  



  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg Cathedral) คริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิก 
มีความสูงอยู่ท่ี 142 เมตร ซ่ึงถูกสร้างขึ้นระหว่าง ปี ค.ศ.1176-1439 ท่ีสร้างดว้ยหินทรายสีชมพู และถือว่าเป็น
อาคารโบสถ์ท่ีสูงท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศสในยุคนั้น ปัจจุบนัเป็นคริสตจกัรท่ีสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก โดย
บางส่วนของตวัอาคารนั้นสร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมโรมนั นอกจากน้ีแลว้ภายในวิหารยงัเป็นสถานท่ีจดัเก็บ 
นาฬิกาดาราศาสตร์ ซ่ึงเป็นหน่ึงในหอนาฬิกาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกด้วย ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมือง
กอลมาร์ (Colmar) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) เมืองเล็กท่ีมีคูคลองสายน ้ า
พาดผ่านจนขึ้นช่ือวา่เป็น “ลิตเต้ิลเวนิส” อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีติดอนัดบั 1 ใน 10 เมืองโรแมนติกท่ีสุดในโลกอีก
ดว้ย นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งไร่ไวน์ชั้นดี มีความสวยงามดว้ยธรรมชาติหุบเขาและไร่องุ่น น าท่านเดินเท่ียวชม 
ยา่นตวัเมืองเก่า (Old Town) ชมสถาปัตยกรรมความเก่าแก่ของบา้นไมเ้ก่าแก่ท่ีสร้างในแบบเรอเนสซองส์ โดย
อาคารเก่าหลายหลงัถูกสร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ต่ืนตาไปกบัความงดงามของบา้นเรือนท่ีเรียงรายไปตาม
สองฝ่ังคลองท่ีดูงดงามอย่างลงตัว จากนั้นแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St Martin's Church) โบสถ์
คาทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึ้นจากหินสีชมพูทั้งหลงั สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1234-1365 ถือเป็นโบสถ์ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของเมืองกอลมาร์ มีสถาปัตยกรรมโกธิคท่ีสวยงามโอ่อ่า ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองไฟร์บวร์ก 
(Freiburg) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Stadt Freiburg **** หรือเทียบเท่า  
 

15 เม.ย. 2565 แบลคฟอร์เรส (ป่าด า) – ทะเลสาบทิทิเซ่ – ซอฟฮาวเซ่น– น ้าตกไรน์ – ลูเซิร์น – อนิเตอร์ลาเคน 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (ระยะทาง 35 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองตากอากาศขนาดเล็ก โอบ
ลอ้มด้วยขุนเขา ตั้งอยู่ในเขตของป่าด า (Black Forest) ท่ีปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนตน้นับหม่ืนไร่ของประเทศ
เยอรมนี จุดเด่นของท่ีน่ี คือ ทะเลสาบทิทิเซ่ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีติดอนัดับความสวยงามในยุโรป  ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวจะรู้สึกไดถึ้งความเงียบสงบ พร้อมกบัไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด นอกจากน้ีท่านยงัสามารถ
เลือกซ้ือ นาฬิกาคุกคู สินคา้ขึ้นช่ือของท่ีน่ี ท่ีมีแบบแปลกๆ ใหม่ๆ มากมาย จากนั้นน าท่านสู่ศูนยก์ารผลิตนาฬิกา
คุ๊กคู เป็นนาฬิกาโบราณออกแบบงานไมโ้อ๊คแกะ เน้นรายละเอียด ดีไซด์สุดคลาสสิก แห่งเมือง Black Forest  
ผลิตและพฒันาขึ้นมาถึง 5 รุ่น อายุเก่าแก่บางเรือนเกือบร้อยปี น าท่านเดินทางสู่ เมืองซอฟฮาวเซ่นฝ่ังเยอรมนั 
(Schaffhausen) (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้ าไรน์ 
เมืองท่ีมีความสวยงามเต็มไปดว้ยกล่ินไอของสถาปัตยกรรมสไตลเ์รเนซองส์ และอาคารสไตลค์ลาสสิค น าท่าน
เท่ียวชมและสัมผสัความงามของน ้ าตกไรน์ น ้ าตกท่ีใหญ่และสวยท่ีสุดในยุโรป ชมความแรงของกระแสน ้ าท่ี
กระทบกบัโขดหินกลางน ้ าดงัสนัน่ทัว่บริเวณ ละอองน ้ าท่ีกระจายปกคลุมไปทัว่เสมือนเมืองมายา อิสระให้ท่าน
ไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิและสัมผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทัว่บริเวณและเก็บภาพความงามตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (ลิ้มลองเมนู ขาหมูเยอรมนั) 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 110 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) อดีตหวัเมืองโบราณของ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามว่า “หลงัคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) น าท่านชม
และแวะถ่ายรูปกบั สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ ารอยซ์ เป็นสะพานไมท่ี้
เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว จากนั้นน า
ท่านชมรูป แกะสลกัสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจาก
สะพานไม้มากนัก อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน แกะสลักอยู่บนหน้าผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาท
สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลา
แกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ 



  

ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยั
พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) หรือ เมืองระหว่างทะเลสาบ 
เป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่านได้
สัมผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถ
เลือกซ้ือนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG 
HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอ่ืนๆ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั The Hey Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

 

16 เม.ย. 2565 ขึน้เขากรินเดลวาลด์ เฟียสต์ – นั่งกระเช้า ไอเกอร์ เอก็ซ์เพรส – ซูริค 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) อนัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตั้งอยูใ่น
หุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด น าท่านนัง่กระเชา้สู่ยอดเขากริลเดลวาลด์เฟียซ 
(Grindelwald First) ยอดเขาท่ีตั้งตระหง่านในแนวเทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพ
ทิวสนสวยงาม ท่ีความสูง 2,168 เมตรจากระดับน ้ าทะเล นอกจากความสูงแต่สวยของยอดเขาแลว้ ท่ีน่ียงัมี
กิจกรรมผจญภยัอีกหลายอย่างเท่าท่ีจะจินตนาการถึงและเหนือจินตนาการขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นสยายปีกบิน
สูงไปกับนกอินทรี หรือเดินเลาะริมผาสูงชัน น าท่านผจญภยัไปกับทางเดินริมผาท่ีอยู่ติดกับสถานีท่ียอดเขา
เฟียสต์เรียกว่า “First Cliff Walk by Tissot” เป็นทางเดินวนเลียบริมผาทางด้านตะวนัตกของยอดเขาเฟียสต์
หรือจะเลือกบินแบบนกอินทรีย ์กบักิจกรรม First Eagle Glider ซ่ึงให้ท่านไดล้องบินจากสถานียอดเขา Eagle 
Glider โดยจะพาเราบินจากเชรคเฟลด ์(Schreckfeld หรือจุดทางราบเชิงเขา) สู่เฟียสตแ์ลว้กลบัไปยงัเชรคเฟลด์
อีกคร้ังดว้ยความเร็ว 83 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ระยะทางการบินคือ 800 เมตร (ผูเ้ล่นตอ้งมีอาย ุ10 ปีขึ้นไปและสูง
กว่า 130 เซนติเมตรเท่านั้น) หรือจะเลือกกิจกรรม First Flyer ท่ีเรารู้จกัในนาม ซิป-ไรเดอร์ มนัคือสายเคเบิล
เหลก็กลา้ความยาว 800 เมตรขึงอยูบ่นความสูง 50 เมตรจากพื้นดิน พอขึ้น First Flyer เราจะถูกปล่อยไหลเล่ือน
ลงมาตามเคเบิลดว้ยความเร็วถึง 84 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ในความหวาดเสียวก็คือความปลอดภยัท่ีเราจะไดน้ัง่อยู่
ในสายยดึโยงท่ีมัน่คง และท่ีจุดปลายทางจะมีระบบสปริงเพื่อเบรกใหห้ยุดได ้เป็นกิจกรรม adventure ใหม่ๆท่ี
มีท่ี Grindelwald First (กิจกรรมต่างๆขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศเอ้ืออ านวยเท่านั้น) 



  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน บนเขากรินเดลวาลด ์เฟียสต ์
 
 

บ่าย น าท่านเดินสัมผสัประสบการณ์ขึ้นกระเช้าไอเกอร์ เอ็กซ์เพรส (Eiger Express Cable Car) จากสถานีกรินเดอ
วาลเทอร์มินอล ซ่ึงเป็นสถานีช้อปป้ิงคอมเพล็กซ์ขนาดย่อมอีกแห่งของเมืองน้ี น าท่านขึ้นกระเช้าพร้อมเก็บ
ภาพความสวยงามระหว่างการเดินทางสู่อาคารใหม่ของสถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher)  เป็นกระเช้า
ลอยฟ้าท่ีท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพของแนวเทือกเขาและทิวทศัน์เมืองอินเตอร์ลาเคนไดอี้กดว้ย อิสระให้
ท่านไดช้มวิว ณ จุดชมวิวไอเกอร์ เกลตเชอร์ และ เก็บภาพไดต้ามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านนัง่กระเชา้ลง
สู่สถานีเทอมินอล ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อท า RT-PCR Test  

 

น าท่านตรวจ RT-PCR Test ณ สนามบินซูริค (ค่าตรวจไม่รวมในค่าทัวร์ ประมาณ CHF 150) ได้รับผล
ประมาณ 5 ช่ัวโมงผ่านทางอเีมล์ 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Holiday Inn Zurich Mess Hotel/ Aja Zurich Das City Resort Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
17 เม.ย. 2565 ซูริค 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านถ่ายรูปกบั Munsterbrucke ซ่ึงเป็นสะพานขา้มถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานขา้มแม่น ้ า

ลิมมตั และเป็นจุดถ่ายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากน้ีบริเวณน้ียงัมีวิหาร Fraumunster and 
Gross Munster อีกดว้ย จากนั้นน าท่านสู่ Linderhof Strasse ซ่ึงเป็น ฉากเปิดเร่ือง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริค
อนัเล่ืองช่ือ พร้อมกบัวิวแม่น ้ าลิมมตั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกช้อปป้ิง
สินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ 



  

 
 

11.00 น. น าท่านสู่สนามบินซูริค เพื่อเชค็อินและท าคืนภาษี (Tax Refund) 
13.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เท่ียวบิน LX180 (ใช้เวลาบิน 10.30 

ชัว่โมง)    
18 เม.ย. 2565 กรุงเทพมหานคร 
 

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) 11-18 เมษายน 2565 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 89,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 15,000 
เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 82,900 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  19,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

80,000 – 110,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (BKK-CDG//ZRH-BKK) 25,000 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น คิด ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2565 ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. (LX), กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  



  

โปรแกรมท่องเท่ียวฝร่ังเศส – สวิส – เยอรมนั (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินสวิส แอร์ (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศฝร่ังเศส- เยอรมนั – สวิส 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีท่ีสายการบินมีขอ้ก าหนดใหมี้ผลตรวจแสดง ณ จุดเช็คอิน 
▪ ค่าท่ีพกักกัตวั 1 วนั พร้อมตรวจ RT-PCR Test เม่ือกลบัถึงเมืองไทย 
▪ ค่าเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัการจอง 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 



  

▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว
อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 
การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคค ล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
 
 

 



  

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง               

( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทา่ตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
 
 



  

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



  

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นฝร่ังเศส 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัท าการ) 
สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นคิว้และใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบ
รูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 



  

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
 

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชเ้ป็น Statement เท่านั้น!!!) 
- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ยอ้นหลงั 3 เดือน ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ท่ีออกโดยทาง

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วี
ซ่า และ มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

************* ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ************** 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการยืน่ได)้  
     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการยืน่ 

หากใชบ้ญัชีฝากประจ าในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

**กรณีรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดช่ือใหถู้กตามพาสปอร์ต  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 


