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11 วัน ฝรังเศส – เยอรมัน (ป่าดาํ) – สวิส (ขึน 3 เขา)   

 

 

10-20 เมษายน 2566 / 12-22 เมษายน 2566 

 139,900 บาท   

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่ รวมทิปต่างๆแล้ว)  

ปารีส (พักค้าง 2 คืน) – หอไอเฟล – มงมารตร์ – พระราชวังแวร์ซายน์ส- La Samaritaine  Mall  

แร็งส์ – แม็ส – น็องซี – สตราสบูร์ก – กอลมาร์ – ไฟร์บวร์ก - แบลคฟอร์เรส (ป่าดาํ)  

 ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ – คอนสแตนซ์ – ซอฟฮาวเซ่น - นําตกไรน์ – ลูเซิร์น - ขึนเขาริก ิ  

นัง Eiger Express ขึนเขาจุงเฟรา - ขึนเขาชิลธอร์น – อินเตอร์ลาเก้น – ธูน – ซิกิสวิล 

  ไอเซิลวาล์ด - ซุก – ซูริค – ลนิช์ชอคโกแลต - ฟีฟ่ามิวเซียม 
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11 วัน ฝรังเศส – เยอรมัน (ป่าดาํ) – สวิส (ขึน 3 เขา)   
 

วันแรก กรุงเทพฯ - ปารีส 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศกไ์ดที้เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินโอมาน แอร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยเทียวบิน WY818 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.55 ชวัโมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกทีนัง สายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้า ระหว่างเทียวบินสู่กรุงมสักตั 

ประเทศโอมาน  

12.05 น. เดินทางถึงกรุงมัสกัต แวะเปลียนเครือง เทียวบิน WY143 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิงสินค้าปลอดภาษีภายใน

สนามบินตามอธัยาศยั  

14.10 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมสักัต (MCT) สู่สนามบินชาร์สเดอร์โกว ์(CDG) บริการอาหารกลางวนับนเครืองบิน 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 7.35 ชม.) 

19.45 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์สเดอร์โกว ์กรุงปารีส ประเทศฝรงัเศส  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 นาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั 
 

 

นําท่านเข้าพักสู่โรงแรมทีพัก Mercure Paris Airport hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 

 

วันทีสอง  ปารีส – หอไอเฟล – พระราชวังแวร์ซายน์ส – ช้อปปิง – ยอดเขามงมาร์ต  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึงเป็นจุดชมหอไอเฟลทีสวยทีสุด สัญลกัษณ์ของนครหลวงปารีส 

หอคอยโครงสร้างเหล็กตงัอยู่บนชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่นาํแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลกัษณ์ของ

ฝรังเศสทีเป็นทีรู้จกักนัทวัโลก ทงัยงัเป็นหนึงในสิงก่อสร้างทีมีชือเสียงทีสุดในโลกอีกดว้ย นาํท่านถ่ายรูปหอไอ

เฟล หอคอยโครงสร้างเหล็กตงัอยูบ่นชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่นาํแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลกัษณ์

ของฝรังเศสทีเป็นทีรู้จักกันทัวโลก ทังยงัเป็นหนึงในสิงก่อสร้างทีมีชือเสียงทีสุดในโลกอีกด้วย ตังชือตาม

สถาปนิกผูอ้อกแบบ "กุสตาฟ ไอเฟล" หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากบัตึก 81 ชนั อิสระให้ท่าน

ได้เก็บภาพหอไอเฟลแบบจัดเต็ม นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ (Verseille Palace) นําท่านเข้าชม

พระราชวงัแวร์ซายส์ (Verseille Palace) อนัเป็นพระราชวงัหลวงแห่งหนึงของฝรังเศส เป็นพระราชวงัทียิงใหญ่

และสวยงามแห่งหนึงของโลก เดิมทีเป็นพระตาํหนักของพระเจา้หลุยส์ที 14 ช่วงปี ค.ศ.1682 ซึงภายหลงัมีการ

บูรณะก่อสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวทงัหมดจนเปลียนเป็นพระราชวงัทีมีความอลงัการและสวยงาม โดยใช้เวลา

ก่อสร้างทงัสินราว 30 ปี ด้วยงบประมาณกว่า 500 ลา้นฟรังก์ แต่งเติมด้วยงานสถาปัตยกรรมชันยอด ทงัรูปปัน 

งานแกะสลกั ตลอดจนการจดัเรียงเฟอร์นิเจอร์และรูปวาดต่างๆไดอ้ย่างลงตวัและประณีต พระราชวงัแวร์ซายส์



2304-0802-FRGRSW                                                          www.smileytour.com                                                           Page 3 of 23 

ไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO เมือปี ค.ศ.1979 และปัจจุบนัมีนักท่องเทียวเขา้เยยีมชมราว 7.7 

ลา้นคนต่อปี 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ La Vallée Village Outlet  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิง ร้านคา้ปลอดภาษีทีใหญ่ทีสุดใจกลางกรุง

ปารีส รวมเอาแบรนด์ชนันาํต่างๆมากกว่า 110 แบรนด์มาลดกระหนาํให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปปิง แบรนด์ชนันาํต่างมี

ทงัเสือผา้แฟชนั กระเป๋า รองเทา้ อาทิ GERARD DAREL, GUESS, JIMMY CHOO, MICHAEL KORS, SMITH 

PAUL, SANDRO, TOD’S, ZADIG & VOLTAIRE, CARVEN, ERIC BOMPARD, PAUL & JOE, SONIA 

RYKIEL, SUPERDRY , UGG, VICOMTE A และ LONGCHAMP   โดยเฉพาะ LONGCHAMP ทีลดหนักมาก

แบบไม่ซือไม่ได้ ส่วนมากสินคา้ทีนํามาขายจะเป็นคอลเลกชันก่อนหน้าแบบล่าสุดราคาจะลดอย่างน้อย 33% 

นอกจากนียงัมีร้านอาหาร คาเฟ่ และอาร์ตแกลอรี Espace La Vallée Village อีกดว้ย อิสระให้ท่านไดช้อ้ปปิงตาม

อธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่ La Samaritaine shopping Mall อิสระกับการช้อปปิงตามอธัยาศยั กบัห้างสรพพสินคา้

ใหญ่ ในกรุงปารีส La Samaritaine ถูกสร้าง ขึนในปี 1870 โดย Ernest Cognacq ความสําเร็จเกิดขึนอย่างรวดเร็ว 

จากร้านคา้เล็กๆ เป็นร้านคา้ใหญ่ขึนในปี1900 Ernest Cognacq บริหารห้างสรรพสินคา้ และขยบัขยายยึดครอง

พืนทีหลายช่วงตึก จากนันนําท่านเดินทางสู่ เนินเขามงมารตร์ เพือเขา้ชมมหาวิหาร ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The 

Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือ บาซิลิก้า สถานทีทีถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักดิสิทธิของ

ปารีส” จุดท่องเทียวยอดฮิต ทางตอนเหนือ ตังอยู่บนยอดเนินเขามงมารตร์ (La butte Montmartre) สูงจาก

ระดบันาํทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส จุดชมวิวแสนวิเศษทีสามารถเห็นวิวมุมสูงทีสุดอนัดบัสองรอง

จากหอไอเฟล แต่มีความโดดเด่นสําคญัคือ สามารถเห็นหอไอเฟลตงัอยู่กลางเมืองถา้มองจากจุดนี เป็นวิวแสนโร

แมนติกจับใจ ทังกลางวันและกลางคืน สําหรับ มหาวิหาร Sacré-Coeur หรือ มหาวิหารพระหฤทัยแห่ง 

Montmartre เป็นวิหารในคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie) สถาปนิกทีถูก
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คดัเลือกจากสถาปนิกทงัหมด 77 รายเริมก่อสร้างปี ค.ศ. 1875 และเสร็จสินลงในปี ค.ศ.1914 ใชร้ะยะเวลาก่อสร้าง

เกือบ 40 ปี นอกจากนียงัเป็นสถานทมีถ่ายทาํภาพยนตร์หลายต่อหลายเรืองรวมถึง Emily in Paris อีกดว้ย 

 
 นําท่านผ่านชมประตูชัยฝรังเศส (Arc de Triomphe หรือเรียกเต็มๆว่า Arc de triomphe de l’Etoile อ่านว่า 

อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมทีออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้าง

ขึนปีพ.ศ. 2349 หลงัจากทีจกัรพรรดิ นโปเลียนที 1 ไดรั้บชยัชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้าง

ยาวนานกวา่สามสิบปีเสร็จสินในรัชสมยัพระเจา้หลุยส์-ฟิลิปป์ พ.ศ. 2376-2379  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย  
 

นําท่านเข้าพักสู่โรงแรมทีพัก Mercure Paris Airport hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 

 

วันทีสาม ปารีส – แร็งส์ – แม็ส 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่เมืองแร็งส์ (Reims) (ระยะทาง 144 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เป็นเมืองที

ตงัอยู่ในแควน้ช็องปาญ-อาร์แดน แควน้ทีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นถินกาํเนิดของแชมเปญ นาํท่านเขา้ชมพระราชวงั

โต (Palace of Tau) พระราชวงัทีมีความสาํคญัต่อราชวงศฝ์รังเศส โดยเฉพาะเรืองของพิธีบรมราชาภิเษก เนืองจาก

เป็นสถานทีในการพาํนักของกษตัริย์ก่อนทีจะเข้าสู่พิธีบรมราชาภิเษก ซึงจะจดัขึนในมหาวิหารแร็งส์อีกครัง 

พระราชวงัแห่งนีถูกสร้างขึนในช่วงระหว่างปี 1498 ถึง 1509 และไดมี้การปรบัปรุงเพิมเติมในปี 1675 และเปิดให้

ประชาชนเขา้ชมไดใ้นปี 1972 ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑท์ีมีการจดัแสดงเกียวกบัทรัพยส์มบติั รูปปัน และชุด

พระราชพิธีราชาภิเษกของกษัตริยฝ์รังเศส จากนันนําท่านเขา้ชมมหาวิหารแร็งส์ (Reims Cathedral) มหาวิหาร

นอร์ทเทอดามทีถูกใชเ้พือเป็นสถานทีสําหรับการทาํพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษตัริยฝ์รังเศส โดยมหาวิหารถูก
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ตกแต่งดว้ยประติมากรรมแบบโกธิค และไดรั้บเลือกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเมือปี ค.ศ. 

1991 ภายในมีหนา้ต่างประดบักระจกสีทีสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที 13 ถึง 20 ประดบัหนา้ต่างกุหลาบทีไดรั้บ

การประดบัดว้ยกระจกสี มหาวิหารแห่งนียงัเป็นมหาวิหารทีประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎการขึนเป็นกษตัริย์

แห่งฝรังเศสตงัแต่สมยัของพระเจ้าโคลวิสในปี ค.ศ. 496 และเหตุการณ์สําคญัทีเกิดขึนทีนีก็คือการทีโจนออฟ

อาร์คนาํกาํลงัของฝรังเศส บุกเขา้ยึดมหาวิหารคืนจากองักฤษในช่วงสงครามร้อยปีเพือประกอบพิธีราชาภิเษกพระ

เจ้าชาร์ลส์ที 7 ในปีค.ศ. 1429 ได้เวลานําท่านถ่ายรูปกับประตูชัยประจาํเมืองแร็งส์ สิงก่อสร้างทีถือได้ว่าเป็น

อนุสาวรียที์เก่าแก่ทีสุดในเมืองแร็งส์ คนทวัไปมกันิยมเรียกประตูแห่งนีว่า ประตูดาวองัคาร (Mars Gate) ไดเ้วลา

นําท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองแร็งส์ (City Hall) ทีมีความสวยงามยิง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพอาคาร

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ทีคงความสวยงามในเมืองนี 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมืองแม็ส (Metz) เมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงของฝรังเศส ตงัอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ฝรังเศส เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโมแซล (Moselle) แห่งแควน้ลอแรน (Lorraine) เมืองแม็ส ตงัอยู่บริเวณที

แม่นําโมแซล (Moselle River) มาบรรจบกับแม่นาํแซย ์(Seille River) และในอดีตเมืองแห่งนีเคยเป็นนครหลวง

โบราณของอาณาจกัรออสเตรเซียของราชวงศ์กาโรแล็งเชียง โดยมีมรดกทางวฒันธรรมเป็นโบราณสถานซึง

เชือมโยงประวติัศาสตร์ของเมืองยอ้นไปกว่า 3,000 ปี  นาํท่านถ่ายรูปกบัปราสาทสะพาน (Bridge Castle) ซึงเป็น

ปราสาททีสร้างครอบสะพานขา้มแม่นาํแซย ์และเป็นปราสาทสะพานแห่งสุดทา้ยทีคน้พบในฝรังเศส ให้ท่านได้

เก็บภาพปราสาทหินโบราณทีสร้างเป็นสะพานทอดขา้มแม่นาํ จากนนันาํท่านเขา้ชมมหาวหิารแซงตเ์อเตียนน์แห่ง

แมส็ (cathedral Saint-Etienne) มหาวิหารเก่าแก่ทีถูกสร้างขึนในช่วงศตวรรษที 13 ในสไตลโ์กธิค เป็นมหาวิหารที
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ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหนึงในมหาวิหารทีสูงทีสุดในฝรังเศส โดยตวัอาคารมีความสูงประมาณ 41.41 เมตร มหา

วิหารมีความโดดเด่นในเรืองหนา้ต่างกระจกสีทีสวยงามและใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆของโลก ไดเ้วลานาํท่านเดินทาง

สู่ เพลซ ดาร์ แม็ส (Place d' Armes) อนัเป็นทีตงัของอนุสาวรียแ์ละสถานทีสําคญัทีถูกสร้างขึนในช่วงปี 1754-

1788 เป็นทีตงัของเหล่าอาคารสําคญัๆของเมือง อาทิเช่น ศาลาวา่การสไตลนี์โอคลาสสิค โรงแรม ตึกรัฐสภา และ

อืนๆ จากนนันาํท่านแวะถ่ายรูปกบัอาร์เซนอล เดอ แม็ส (Arsenal de Metz) อดีตอาคารทางการทหารทีปัจจุบนัถูก

ใช้เป็นฮอลล์ คอนเสิร์ต (Concert halls) สร้างขึนในปี 1859 แลว้เสร็จในปี1864 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 

1989 ปัจจุบนัเป็นหนึงในฮอลล์ คอนเสิร์ตทีสวยทีสุดในยโุรป นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารมิวสิคบอกซ์ (Music 

Box) อาคารร่วมสมยัทีออกแบบตวัอาคารไดอ้ยา่งอ่อนช้อย เป็นอีกหนึงอาคารสมยัใหม่ทีออกแบบไดส้วยงามยงิ 
 

 คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Novotel Metz Hotel / Mercure Metz Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีสี แม็ส – น็องซี – สตราสบูร์ก – กอลมาร์ – ไฟร์บวร์ก 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองน็องซี (Nancy) (ระยะทาง 59 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชวัโมง) เป็นเมืองหลวง

ของแควน้ลอแรน แห่งฝรังเศส และเป็นเมืองทีไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1983 

เนืองจากเมืองน็องซี (Nancy) แหล่งกาํเนิดศิลปะแบบ อาร์ต นูโว อนัอ่อนช้อยสวยงามจากฝีมือของศิลปินเด่น 

เช่น Gall, Duam หรือ Majorelle นําท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสหน้าพระราชวงัสตานิลาส ซึงมีความสวยงาม

อ่อนชอ้ยในแบบศิลปะอาร์ตนูโว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ทีไดรั้บ

การขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองสตารสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 

156 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชัวโมง) เมืองหลวงอนังดงามของแควน้อลัซาส และปัจจุบันได้

กลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเทียวของแควน้ เนืองจากเป็นทีรู้จกักนัในชือ เสียงของโบสถส์ไตลโ์กธิค

ขนาดใหญ่ รวมถึงอาคารสถานทีทีเกียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ทีสวยงามของเมืองแห่งนี  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
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บ่าย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg Cathedral) คริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิก มี

ความสูงอยูที่  เมตร ซึงถูกสร้างขึนระหว่าง ปี ค.ศ.1176-1439 ทีสร้างดว้ยหินทรายสีชมพู และถือวา่เป็นอาคาร

โบสถ์ทีสูงทีสุดในประเทศฝรังเศสในยุคนนั ปัจจุบนัเป็นคริสตจกัรทีสูงเป็นอนัดบั  ของโลก โดยบางส่วนของ

ตัวอาคารนนัสร้างขึนแบบสถาปัตยกรรมโรมัน นอกจากนีแลว้ภายในวิหารยงัเป็นสถานทีจัดเก็บ นาฬิกาดารา

ศาสตร์ ซึงเป็นหนึงในหอนาฬิกาทีใหญ่ทีสุดในโลกอีกด้วย ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) 

(ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชวัโมง) เมืองเล็กทีมีคูคลองสายนําพาดผ่านจนขึนชือว่า

เป็น “ลิตเติลเวนิส” อีกทงัยงัเป็นเมืองทีติดอนัดบั 1 ใน 10 เมืองโรแมนติกทีสุดในโลกอีกดว้ย นอกจากนนัยงัเป็น

แหล่งไร่ไวน์ชันดี มีความสวยงามด้วยธรรมชาติหุบเขาและไร่องุ่น นําท่านเดินเทียวชม ย่านตวัเมืองเก่า (Old 

Town) ชมสถาปัตยกรรมความเก่าแก่ของบา้นไมเ้ก่าแก่ทีสร้างในแบบเรอเนสซองส์ โดยอาคารเก่าหลายหลงัถูก

สร้างในคริสตศ์ตวรรษที  ตืนตาไปกบัความงดงามของบา้นเรือนทีเรียงรายไปตามสองฝังคลองทีดูงดงามอย่าง

ลงตวั จากนนัแวะถ่ายรูปกบั โบสถเ์ซนตม์าร์ติน (St Martin's Church) โบสถค์าทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ทีสร้างขึน

จากหินสีชมพูทังหลัง สร้างขึนในราวปี  ค.ศ.1234-1365 ถือเป็นโบสถ์ทีใหญ่ ที สุดของเมืองกอลมาร์ มี

สถาปัตยกรรมโกธิคทีสวยงามโอ่อ่า ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองไฟร์บวร์ก (Freiburg) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชวัโมง) 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Hotel Stadt Freiburg **** หรือเทียบเท่า  
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วันทีห้า แบลคฟอร์เรส (ป่าดํา) – ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ – คอนสแตนซ์  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (ระยะทาง 35 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองตากอากาศขนาดเล็ก โอบ

ลอ้มดว้ยขุนเขา ตงัอยูใ่นเขตของป่าดาํ (Black Forest) ทีปกคลุมไปดว้ยป่าสนยืนตน้นบัหมืนไร่ของประเทศเยอรมนี 

จุดเด่นของทีนี คือ ทะเลสาบทิทิเซ่ สถานทีท่องเทียวทีสําคญัทีติดอนัดบัความสวยงามในยุโรป ซึงนักท่องเทียวจะ

รู้สึกได้ถึงความเงียบสงบ พร้อมกบัไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด นอกจากนีท่านยงัสามารถเลือกซือ นาฬิกา

คุกคู สินคา้ขึนชือของทีนี ทีมีแบบแปลกๆ ใหม่ๆ มากมาย นาํท่านสัมผสัธรรมชาติและมนตเ์สน่ห์ของป่าดาํกบัการ

ล่องเรือในทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบทีมีชือเสียงสวยงามติดอนัดบัตน้ๆของยุโรป (***ขึนกบัสภาพอากาศและการ

บริการของเรือ หากสภาพอากาศไม่เอืออาํนวยสําหรับการล่องเรือ หรือมีเหตุขดัขอ้งอนัใด จะนาํท่านเดินชมบริเวณ

ริมทะเลสาบแทน) จากนันนําท่านสู่ศูนยก์ารผลิตนาฬิกาคุ๊กคู เป็นนาฬิกาโบราณออกแบบงานไม้โอ๊คแกะ เน้น

รายละเอียด ดีไซดสุ์ดคลาสสิก แห่งเมือง Black Forest  ผลิตและพฒันาขึนมาถึง 5 รุ่นอายเุก่าแก่บางเรือนเกือบร้อยปี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน (ลิมลองเมนู ขาหมูเยอรมนั) 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองคอนสแตนซ์ (Konstanz) ทีสามของยุโรป เป็นจุดบรรจบกันของประเทศเยอรมันนี 

ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนีแลว้ เมืองคอนสแตนซ์ ยงัเป็นเมืองมหาวิทยาลยัทีมีชือเสียงมากแห่ง

หนึงของประเทศ เนืองจากเป็นทีตังของมหาวิทยาลัยคอนสแตนซ์ (University of Konstanz) มหาวิทยาลัยอัน

เก่าแก่ทีไดก่้อตงัขึนในปี 1966 และยงัเป็นมหาวิทยาลยัทีติดอนัดบั 1 ใน 9 มหาวิทยาลยัทีมีชือเสียงมากทีสุดของ
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ประเทศเยอรมนีอีกดว้ย นําท่านชมย่านเขตเมืองเก่า (Old town) อนัเป็นทีตงัของอาคารเก่าแก่มากมาย นาํท่านเขา้

ชมวิหารคอนสแตนซ์ (Konstanz Minster) อีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ของเมือง

คอนสแตนซ์ โดยวิหารถูกสร้างขึนในปี 615 เพือถวายแด่พระแม่มารี ต่อมาในปี 1052 วิหารไดพ้งัทลายลง และได้

มีการบูรณะขึนใหม่อีกครังโดย Bishop Rumold ในช่วงระหว่างปี 1051 - 1069 และมีการบูรณะอีกหลายครังจวบ

จนปัจจุบนั  
 

คาํ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั  Best Western Plus Marina Star Hotel****  หรือเทียบเท่า  

 

วันทีหก คอนสแตนซ์ – นําตกไรน์ – ลูเซิร์น – ขึนเขาริก ิ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองซอฟฮาวเซ่นฝังเยอรมนั (Schaffhausen) (ระยะทาง 63 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชวัโมง) เมืองซึงตงัอยู่บนฝังเหนือของแม่นาํไรน์ เมืองทีมีความสวยงามเต็มไปด้วยกลินไอของสถาปัตยกรรม

สไตลเ์รเนซองส์ และอาคารสไตลค์ลาสสิค นาํท่านเทียวชมและสัมผสัความงามของนาํตกไรน์ นาํตกทีใหญ่และ

สวยทีสุดในยุโรป ชมความแรงของกระแสนาํทีกระทบกบัโขดหินกลางนาํดงัสนนัทวับริเวณ ละอองนาํทีกระจาย

ปกคลุมไปทวัเสมือนเมืองมายา อิสระให้ท่านไดสู้ดอากาศบริสุทธิและสัมผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทวับริเวณและ

เก็บภาพความงามตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 110 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1.30 ชม.) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนทีได้รับสมญานามว่า “หลงัคาแห่งทวีปยุโรป” 

(The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่น้อยสลบั

กบัป่าไมที้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม นาํท่านชม

และแวะถ่ายรูปกับ สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึงขา้มแม่นํารอยซ์ เป็นสะพานไม้ที

เก่าแก่ทีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี

เป็นสะพานทีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เชือมต่อไปยงัป้อมแปดเหลียมกลางนาํ จวัแต่ละช่องของสะพาน

จะมีภาพเขียนเรืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกวา่ 400 ปี แต่น่า

เสียดายทีปัจจุบนัสะพานไมนี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสร้างขึนใหม่เกือบหมด จากนนันาํท่านชมรูป 

แกะสลกัสิงโตรอ้งไห้ หรือ อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรียที์ตงัอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไมม้าก

นัก อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน แกะสลักอยู่บนหน้าผา ทีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึงมีกากบาทสัญลักษณ์ของ

สวิสเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งนีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี 

ตงัแต่ ค.ศ.1819-1821 โดยสร้างขึนเพือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซือสัตย์ จงรักภกัดี ที

เสียชีวติในประเทศฝรังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในครังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ที 16  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

บ่าย นาํท่านขึนเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาริกิคลุม (Rigi Klum) ซึงเป็นภูเขาทีตงัอยู่ทางภาคกลางของสวิสเซอร์แลนด์ และได้

ชือว่าเป็น ราชินีของภูเขา หรือทีเรียกว่า Queen of the mountains ดังนันถา้พูดถึงความสวยงามแลว้ เขาริกิ ก็ไม่

เป็นสองรองเขาอืนๆในประเทศนีเลย เพราะด้วยความสูง 1,798 เมตร จึงทําให้สามารถมองเห็นทะเลซาบที

ล้อมรอบภูเขาทงัสามทะเลสาบได้แก่ ทะเลสาบ Lucerne, ทะเลสาบ Zug และ ทะเลสาบ Lauerz นับเป็นเขาที

ถ่ายรูปไดส้วยงามอีกแห่ง จุดเด่นของการเทียวชม เขา Rigi คือการไดข้ึน รถไฟ ทีถือว่าเป็รถไฟทีเก่าแก่ทีสุดใน

ยโุรปทีใชใ้นการขึนเขาอีกดว้ย อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Hotel Astoria **** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีเจ็ด ลูเซิร์น – Eiger Express สู่ยอดเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเนิน – อินเตอร์ลาเก้น  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald) อันได้ชือว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ททีสวยทีสุดในโลกตงัอยู่ใน     

หุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาทีสวยงามและโรแมนติกทีสุด นาํท่านสู่สถานีไอเกอร์เกลชเชอร์ เพือนงั Eiger Express สู่ 

ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึงไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึงของสวิส 
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ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานนั ท่านสามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วสิน่ารักๆ  ทีกระจดักระจายอยู่ทวัไป มีทงับา้นสี

นําตาลเข้มตดักับหน้าต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตัดกับประตูหน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์          

วิวธรรมชาติทีสลบักันระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กบัพืนทีทีปกคลุมด้วยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทาง

รถไฟจะจอดให้ท่านไดช้มความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึงมีความสูงถึง 

13,642 ฟุต เป็นยอดเขาทีสูงทีสุดในทวีปยุโรป (Top of Europe) นาํท่านชม กลาเซียร์หรือธารนาํแข็งขนาดใหญ ่

จากนันสนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง เรียกไดว้่าเป็นจุดชมวิวทีสูงทีสุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้

กวา้งไกลทีสุด ณ จุด 3,571 เมตร นาํท่านชมถาํนาํแข็งทีแกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ตธ้ารนาํแข็ง 30 เมตร สัมผสักบั

ภาพของธารนาํแข็ง Alestsch ทียาวทีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 กม. และหนา 700 เมตร  

 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนับนยอดเขาจุงเฟรา 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่ เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเทอร์บรุนเนิน โดยรถไฟอีกด้านหนึงของยอดเขา (แวะ

เปลียนรถไฟทีสถานีไคลน์ไชเด็ด จุดเปลียนรถไฟ ซึงรัชกาลที 5 เคยเสด็จมาเมือปี 2440) นาํท่านเทียวชมเมืองเลา

เทอร์บรุนเนิน เป็นเมืองน่ารัก เรียบง่าย ท่ามกลางหุบเขา เป็นหมู่บา้นในรัฐแบร์นของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเล็กๆ 

แห่งนี Lauter Brunnen แปลวา่ many fountains ความหมายคือ นาํพุมากมาย ชีใหเ้ห็นความงดงามของเมืองนี 
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 จากนันนาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) หรือ เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็นเมืองทีตงัอยู่ระหว่าง 

ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่านได้สัมผสับรรยากาศและธรรมชาติ

แบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือนาฬิกายหี้อดงัหลากหลายที

ผลิตในสวสิ ไม่วา่จะเป็นRolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอืนๆ 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก The Hey Hotel / Metropole **** หรือเทียบเท่า  
 

 

วันทีแปด ชิลธอร์น (ยอดเขา 007) – อินเตอร์ลาเก้น  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านขึนเคเบิลคาร์สู่หมู่บา้นมูร์เริน (Murren) หมู่บา้นทีไดชื้อว่า ปลอดมลพิษ และ ไม่มีรถยนตวิ์ง การเดินทาง

จะใชเ้คเบิลคาร์ ซึงเป็นหมู่บา้นในเทือกเขาแอลป์ทีสวยงาม วิวทิวทศัน์ ทีเรียกไดว้า่ “สวรรคบ์นดิน” นาํท่านเดิน

เล่นภายในเมืองนี ท่านจะไดส้ัมผสักบัวิถีชีวติของชาวสวิสพืนเมืองไดเ้วลานาํท่านขึนเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาชิลท์ธอร์

นหรือ เขาเจมส์บอนด ์007 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร Piz Gloria 360O ซึงสามารถหมุนรอบตวัเองได ้ เพอืให้ท่านไดส้ัมผสั

ความสวยงามของวิวภายนอกจากยอดเขาชิลทธ์อร์นแบบ 360 องศา 

 

บา่ย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามยอดเขาชิลท์ธอร์น (Schilthorn) สัมผสัความงามบนยอดเขา ณ ความสูง 

2,  เมตรเหนือระดบันาํทะเล ในช่วงฤดูหนาวทีชิลธอร์นจะสามารถสนุกกบัการเล่นสกีและกิจกรรมต่างๆบน
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หิมะ และทีสําคญับนยอดเขาชิลธอร์นแห่งนี เป็นสถานทีถ่ายทาํภาพยนตร์เรือง เจมส์บอนด์  ภาค On Her 

Majestic's Secret Service เมือปี ค.ศ.  ท่านสามารถเลือกทาํกิจกรรมทีจดัขึนบนเขาชิลท์ธอร์น ไม่ว่าจะเป็น

กิจกรรม Skyline Walk, Trill Walk, Bond World, Bond Cinema, 007 Walk of Frame อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ

และสัมผสัประสบการณ์เดินเล่น ถ่ายรูปกับหิมะ กบัภูเขาทีตงัอยูเ่หนือระดบันาํทะเล 2,970 เมตร สมควรแก่เวลา

นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอินเตอร์ลาเกน้ 
 

 

 
 
  

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน (เมนูสวิสฟองดู อนัเลืองชือ) 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Metropole Hotel Interlaken/ The Hay Hotel Interlaken **** หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 
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วันทีเก้า อนิเตอร์ลาเก้น – ซิกริสวิล – เมืองธูน – ไอเซิลวาล์ด (Crash landing on you) - ซุก   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองซิกริสวลิ (Sigriswill) (ระยะทาง 35 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นาํท่านถ่ายรูปที

สะพาน Sigriswil Panorama Bridge ซึงเป็นอีกสถานทีถ่ายทาํภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลีชือดงั Crash Landing on You 

ในฉากทีพระเอกและนางเอก เจอกันเป็นครังแรก สะพานแขวนแห่งนีเป็นสะพานทีเชือมระหว่างหมู่บ้าน 

Aeschlen และ Sigriswil ซึงเป็นเหมือนทางลดัเดินเชือมระหว่างสองหมู่บา้นของคนสวิส โดยสะพานแห่งนีมี

ความยาว 340 เมตร และ มีวิวทิวทศัน์ทีสวยงามมาก สามารถมองเห็นทะเลสาบทูนไดอ้ย่างชดัเจน อิสระให้ท่าน

ไดถ้่ายรูปและเก็บภาพความสวยงาม จากนันนําท่านเดินเล่นภายในเขตเมืองเก่า (Old Town) แห่งเมืองซิกริสวิล 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองธูน (Thun) (ระยะทาง 35 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองทีไดรั้บการขนานนาม

ว่า เมืองแห่งปราสาทสวย และ ทะเลสาบสวย นําท่านแวะถ่ายรูปปราสาทชลอทธูน (Schloss Thun) ปราสาท

หอคอยสีมุม นบัเป็นอีกหนึงไฮไลทข์องเมืองธูน เป็นปราสาทสูงทีมี จุดชมวิวบนหอคอย 4 หอ สามารถชม

วิวรอบๆ เมืองได้แบบ 360 องศา  ปราสาทแห่ง นีสร้างขึนในสมัยศตวรรษที  12 ใ นอดีตถูกใช้เป็น

หอคอยสัง เกตการณ์ของเมือง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ทีใช้จัดแสดงข้าวของสําคัญทางประวตัิศาสตร์ 

ได้เวลานําท่านเทียวชมเมืองเก่า  (Old Town) ซึง เรียกได้ว่า เป็นเมืองทีมีมนต์เสน่ห์และคลาสสิคอีก

เมืองในสวิตเซอร์แลนด์ 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่เมืองไอเซิลวาล์ด (Iseltwald) เป็นหมู่บา้นเล็กๆทีอยู่ติดทะเลสาบเบรียนทซ์ (Lake Brienz) นํา

ท่านถ่ายรูปกบัปราสาทซีเบิร์ก (Seeburg Castle) เป็นปราสาทตงัตระหง่านกลางทะเลสาบ และเป็นฉากหลงัใน

ภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลีชือดงั Crash Landing on You อีกดว้ย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบ, 

ปราสาท และ ทิวทัศน์อนัสวยงาม หรือจะเลือกเดินเล่นผ่อนคลายสูดอากาศบริสุทธิแบบเต็มอิมได้เวลานําท่าน

เดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบทีมีประวติัยาวนานและสวยงามอีกแห่งของสวิตเซอร์แลนด์ นาํ

ท่านเทียวชมย่านเมืองเก่าซุก (Old town) ทียงัคงไดรั้บการอนุรักษอ์าคารบา้นเรือนโบราณได้เป็นอย่างดี นาํท่าน
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แวะถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาดาราศาสตร์ทีสร้างขึนในสมยัศตวรรษที 13 อิสระให้ทา่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศเมืองเก่า

ไดแ้บบเตม็อิม สมควรแก่เวลานาํทา่นเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich)  
 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Crowne Plaza Zurich Airport hotel **** หรือเทียบเท่า  

 

วันทีสิบ ซูริค – Lindt Chocolate - กรุงเทพมหานคร   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านถ่ายรูปกับ Munsterbrucke ซึงเป็นสะพานขา้มถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานขา้มแม่นํา

ลิมมตั และเป็นจุดถ่ายทาํภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนีบริเวณนียงัมีวิหาร Fraumunster and Gross 

Munster อีกดว้ย จากนนันาํท่านสู่ Linderhof Strasse ซึงเป็น ฉากเปิดเรือง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริคอนัเลืองชือ 

พร้อมกบัวิวแม่นาํลิมมตั อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกชอ้ปปิงสินคา้แบรนดเ์นม

ต่างๆ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่ าน เดินทางสู่  Lindt Home of Chocolate ซึ งเป็นผลิตภัณ ฑ์ช็อกโกแลตลินด์ ส่งออกทีมี ชือเสียงของ

สวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เลือกซือช็อกโกแลตเป็นของฝากได้ตามอัธยาศยั นําท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สมาคม

ฟุตบอลโลก (FIFA World Cup Museum) เป็นพิพิธภณัฑโ์ดยเจา้ของอย่างสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ (Fédération 

Internationale de Football Association : FIFA) ตังอยู่ ที เมืองซู ริค ป ระเท ศส วิต เซ อร์แลน ด์  ชัน ล่ างสุ ด คือ

ส่วน Planet Football จะเป็นทางเขา้ไปในพิพิธภณัฑ์โดยเฉลิมฉลองให้กบัประเทศพนัธมิตรทงัหมด 211 ประเทศ

ทีได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึงผ่านสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ในส่วนชันที 2 คือ The Foundations and the FIFA 

World Cup Gallery ชันนีถือเป็นหัวใจหลกัของพิพิธภณัฑ์ทีรวบรวมประวติัต่างๆ เวทีตรงกลางยงัจดัแสดงถว้ย

รางวลั FIFA World Cup กว่า 40 ทีมนัถูกเก็บรักษาไวใ้นตูเ้ซฟของธนาคารในระหว่างการแข่งขนั แต่ในปัจจุบนั

ไม่มีทีไหนเหมาะสมเท่ากบัการเก็บรักษาและจดัแสดงไวท้ีพิพิธภณัฑ์แห่งนีอีกต่อไปแลว้ และ ชนัที 3 คือ Fields 

of Play หลงัจากขึนลิฟท์กระจกแก้วเราจะไดพ้บกบัชันทีสาม เป็นส่วนทีอุทิศให้กบัวงการฟุตบอลอย่างแทจ้ริง

และยงัคอยตอกยาํเสมอมาว่าฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความบันเทิงให้กับผูค้นได้มากขนาดไหน 

อิสระใหท้่านชมตามอธัยาศยั 
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17.30 น.  นาํท่านสู่สนามบิน เพอืเช็คอิน และทาํ Tax Refund 

21.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เทียวบินที WY154 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 07.05 ชวัโมง) 

 

วันทีสิบเอด็   กรุงเทพฯ 
 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินมสักตั แวะเปลียนเทียวบิน 

08.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเทียวบิน WY815 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชวัโมง) 

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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11 วัน ฝรังเศส – เยอรมัน (ป่าดาํ) – สวิส (ขึน 3 เขา)   
 

  

อตัราค่าบริการ   สงกรานต ์2566 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านตอ่หอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

139,900 

พกัเดียวเพิมท่านละ 26,000 

เด็กอายุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 134,900 

ชนัธุรกิจเพมิเงินจากราคาทวัร์ (WY) เริมต้นทีท่านละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมือทีนงั confirm เท่านนั) 

90,000 – 130,000 

ไม่เอาตวัเครืองบินหกัคืน (BKK-CDG//ZRH-BKK) 29,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีสายการบิน 

ประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 28/11/2022) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ 

 สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทียว (ตามทีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน WY  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตวุงเงิน , ,  บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายุเกิน 80 ปี) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานทีตามระบุ 

 เจา้หนา้ที (ไกด์ไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 

 

อตัรานไีม่รวมถึง 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ท่านละ 4,000 บาท 

 ค่าเจา้หนา้ทียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพือป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
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การชําระเงิน งวดที 1 : สํารองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

กรณยีกเลกิ  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่นมัดจาํตัวเครืองบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตวัรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยนืวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

กรณเีดินทางโดยลกูค้าจัดการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ด้วย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า

หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 3  วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทสุีด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน

เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม

สีเลือดหมู 
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ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพอืขอคาํยนืยนัว่าทวัร์

นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนัยกเลิก 

บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือทา่นจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซึงอาจจะทาํใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการ

ปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขนึเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนัในถุงใส

พร้อมทจีะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้และ

ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพมิเป็นสิทธิของสายการ

บินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระททีางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 
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 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วนที

เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านัน ซึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนกักระเป๋าจริง ทงันีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดงันนัจึงไม่

แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเทียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง

ทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนันท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัทาํการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพอืขอยนืวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จํานวน 2 รูป พืนฉากหลังรูปต้องเป็นพืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืนเป็นสี

เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าทีเคยได้)  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สูติบตัร (กรณีเด็กตาํกวา่  ปีบริบรูณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายุตาํกวา่  ปีบริบรูณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืนเอกสารเพมิเติมดงันี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และใหร้ะบุวา่ ยินยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและใหร้ะบุ

วา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุมเ่กิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ีมีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  

 

10. หลกัฐานการเงิน :  Bank Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน พร้อมประทบัตราธนาคารทุกแผ่น 

Bank Statement บัญชีย้อนหลงั 3 เดือนเท่านัน นับขึนไปจากเดือนทีจะยืนวีซ่า มียอดเงินไม่ตํากว่า 100,000 บาท

ต่อการรับรอง 1 ท่าน ให้ธนาคารประทับตรารับรองสําเนาทกุหน้า 
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บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงันี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ชือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวีซ่า 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุชือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  

- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั  เดือน 

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 

 

 

 


