UPDATE 28 OCT 22

(EU-SF-JUNGFRAU-7D5N-WY)

SWISS-FRANCE 7 DAYS 5 NIGHTS BY WY (OMAN AIR)
สวิตเซอร์แลนด์-ฝรัง่ เศส 7 วัน 5 คืน โดยโอมานแอร์ (WY)

เส้นทางการบิน

เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง
ปลายทาง

เที่ยวบิน

ระยะเวลาในการ
เดินทาง โดยประมาณ

สุวรรณภูมิBKK-มัสกัตMCT
มัสกัตMCT-ปารีสCDG
ซูริคZHR-มัสกัตMCT
มัสกัตMCT-สุวรรณภูมิBKK

09.15-12.35
14.45-19.25
21.35-07.05
09.00-17.45

WY818
WY131
WY154
WY815

6ชัว่ โมง
6.30ชัว่ โมง
6.30ชัว่ โมง
6ชัว่ โมง
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วัน

อาหาร
เช้า เที่ยง เย็น

โปรแกรมการเดินทาง

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-สนามบินปารีส
1.
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

-

ปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ไม่รวมค่าเข้า)-หอไอเฟลจัตตุรสั คองคอร์ด -ประตูชยั ฝรัง่ เศส-ล่องเรือบาโตมูซ2.
✓
ช้อปปิ้ งห้างซามาคริแตง-ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์
ชิมหอยเอสคาร์โก
3. พระราชวังแวร์ซาย-เมืองทรัวส์-เมืองดิจอง

4.

ดิจอง-โลซาน (สวิตเซอร์แลนด์)-เวเว่ย-์ มองเทรอปราสาทชิลยอง-เบิรน์

✓

✈

MERCURE PARIS
VAL DE FONTENAY
หรือเทียบเท่า

✓

MERCURE PARIS
VAL DE FONTENAY
หรือเทียบเท่า

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓





-

-

เบิรน์ -กรินเดอวาล์ด-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
5. (TOP OF EUROPE)-เลาเทอร์บรุนเนน-อินเทอร์ลาเก้น ✓
สวิสฟองดู
6. อินเทอร์ลาเก้น-ลูเซิรน์ -ซุก-ซูริค-สนามบินซูริค
✓
7. สนามบินมัสกัต-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

-

✈

โรงแรมที่พกั

MERCURE DIJON
CENTER CLEMENCEAU
หรือเทียบเท่า
HOLIDAY INN
BERN WESTSIDE
หรือเทียบเท่า
METROPOLE
INTERLAKEN
หรือเทียบเท่า
✈

อัตราค่าบริการ
สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั ่งเศส 7 วัน 5 คืน โดยโอมานแอร์ (WY)
ผูใ้ หญ่พกั 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง) พักกับผูใ้ หญ่2ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

22-28 ม.ค. 23
10-16 ก.พ. 23
03-09 มี.ค .23

69,988
69,988
69,988

67,988
67,988
67,988

9,900
9,900
9,900

17-23 มี.ค. 23
09-15 เม.ย. 23

69,988
74,988

67,988
72,988

9,900
11,000

กาหนดการเดินทาง
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สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมัสกัต – สนามบินปารีสชาร์ลเดอโกล์

06.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณเคาเตอร์ T สายการบิน Oman Air
โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับท่านเพื่ออานวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่
นัง่ และโหลดสัมภาระในการเดินทาง
09.15 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินที่ WY818 สู่สนามบินนานาชาติ
มัสกัต (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.35
14.45
19.25

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมสั กัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้ งใน
สนามบินที่มีรา้ นค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในมัสกัตช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)
ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติปารีสชาร์ลเดอโกล์ เที่ยวบิน WY131
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั ่งเศส ผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย นาท่านเดินทางสู่
มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรัง่ เศส เมืองที่มีมนต์เสน่ หอ์ นั เหลือล้นติดอันดับ1ใน10
ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด

 นาท่านเดินทางสู่ที่พกั MERCURE PARIS VAL DE FONTENAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว)
เที่ยวชมเมืองปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ไม่รวมค่าเข้าชม)-หอไอเฟล-จัตุรสั
คองคอร์ด-ประตูชยั ฝรั ่งเศส-ล่องเรือบาโตมูซ-ช้อปปิ้ งห้างซามาริแตนDAY2
ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์
เช้า,กลางวัน
,เย็น
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อ1)
นาท่านเที่ยวชม มหานครปารีส เมืองหลวงที่สวยและโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก เริ่มต้นจาก
พระราชวังลูฟวร์ ซึ่งปั จจุบันคือ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มี
ชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่ ง ของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิล ปะอันทรงคุ ณ ค่ าไว้ม ากกว่ า
40,000 ชิ้ น รวมไปถึงผลงานชื่อก้องโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า”หรือ รูปปั้ น Venus de Milo
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และเป็ นหนึ่ งในฉากสาคัญของภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci
Code) นาท่านถ่ายรูปคู่กับพีระมิดแก้ว สัญลักษณ์ของลูฟวร์ ด้านหน้าทางเข้าของพิพิธัณฑ์ (ไม่
รวมค่าเข้าชม) นาท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรัง่ เศส เป็ น
หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ าแซน ในกรุงปารีส เป็ นสัญลักษณ์ของ
ประเทศฝรัง่ เศสที่เป็ นที่รูจ้ ักกันทัว่ โลก นาท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรั ่งเศส (Arc de triomphe de
l'Étoile) เป็ นสถาปั ตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ต้งั อยู่บน จัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place Charles de

เที่ยง
บ่าย

Gaulle) ประตูชยั แห่งนี้ เรียกได้ว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมสาคัญของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส
นาท่านสู่ ถนนชองเอลิเซ่ (Champs Elysees) เป็ นจุดที่ท่านสามารถช้อปปิ้ งร้านค้าแบรนด์ดัง
ระดับโลก เป็ นถนนแห่งหนึ่ ง ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ต้นแบบถนนราชดาเนิ น ทอดยาวอยู่ ณ เขตที่ 8
ของกรุงปารีส กลายเป็ นถนนช้อปปิ้ งสายสาคัญที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลก นอกจากสองข้างทาง
จะรวมรวบแหล่งร้านค้าสุดหรูแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแล้ว ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ ร้านขนมต่างๆ มากมาย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อ2)
นาท่าน ล่องเรือแม่น้ าแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็ นหนึ่ งในผูใ้ ห้บริการเรือนาเที่ยว
ในแม่ น้ าแซนที่ ย อดนิ ย ม ใช้เ วลาล่ อ งประมาณ 1 ชัว่ โมง ชมสถานที่ ส าคัญ ที่ แ ม่ น้ าทอดผ่ า น
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อย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สาม เป็ นต้น ซึ่งการล่องเรือแม่น้ าแซน
เป็ นกิจกรรมที่นิยมกันอย่างมากเรียกได้ว่าเป็ นไฮไลท์สาคัญถ้าหากใครได้มาเมืองปารีสต้อ งไม่
พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองที่โรแมนติกที่สุดในประเทศฝรัง่ เศสอย่างแน่ นอน จากนั้นอิสระให้
ท่านได้เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งที่ ห้าง La Samaritaine ได้เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2021 และกลายเป็ นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้าถึงเสน่ หข์ อง
ชุ มชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็ นแฟชัน่ อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ และมี
นิ ทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอด ความโดดเด่นของ La Samaritaine คือเสน่ ห์ของ
อาคารแบบดั้งเดิม นัน่ คือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Dé co ซึ่งถือว่าเป็ นเอกลักษณ์อัน
โดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้ นทะเบียนเป็ นอนุ สรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี
1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรัง่ เศส นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ณ ร้านสินค้าปลอดภาษี
Benlux ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมาย อาทิเช่น เครื่องสาอาง น้ าหอม เครื่องหนัง และเสื้ อผ้า
ยี่หอ้ ดัง มีให้ท่านเลือกซื้ ออย่างจุใจ อาทิเช่น อีฟ แซงค์ โลรองต์ คริสเตียน ดิออร์ ชาแนล
จิออร์จิโอ อาร์มานี่ เวอร์ชาเซ่
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้ อ3) เมนูพิเศษ หอยเอสคาร์โก

 นาท่านเดินทางสู่ที่พกั MERCURE PARIS VAL DE FONTENAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว)
DAY3
เช้า

พระราชวังแวร์ซาย(เข้าชมภายใน)-เมืองทรัวส์-เมืองดิจอง
,เย็น

 เช้า,กลางวัน

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อ4)
นาท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่ได้ชื่อว่างดงามวิจิตร
บรรจงที่สุดในยุโรป จนมีคากล่าวว่า “คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครานั้ นเขาได้เห็นโลกอัน
ศิวิไลซ์ที่แท้จริงแล้ว” พระราชวังแวร์ซายส์จดั ห้องเป็ น สัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที่สุดและแต่ละ
ห้องได้สร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์และ นามของห้องอย่างยิ่ง ซึ่งสร้าง
ขึ้ นตามพระราชดาริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ชมพลับพลาที่ทอ้ งพระโรง ห้องพระบรรทมพระราชินี
และห้องต่างๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวัตถุ ล้าค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมาย
ที่เป็ นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทัว่ โลก
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ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองทรัวส์ (Troyes) ระยะทางประมาณ 190 KM. เมือง
ทางตะวันออกเฉียงเหนื อของฝรัง่ เศส ในแคว้นช็องปาญาร์แดน (Champagne-Ardenne) มีความ
โดดเด่นจากอุตสาหกรรมสิ่งทอของฝรัง่ เศสทั้งในด้านการผลิต ร้านค้า และโรงงานจานวนมาก
ทรัวส์ เป็ นเมืองศูนย์กลางยุคกลางที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ งในฝรัง่ เศส นาท่านชม ย่านโมเอ่ เต็มไปด้วย
อาคารที่สวยงามมากมาย โดยมีถนนคดเคี้ ยวที่ปูดว้ ยหิน บ้านเรือนสูงตระหง่านล้อมรอบด้วย
อาสนวิหารที่สวยงาม อาคารครึ่งไม้แบบดั้งเดิมที่งดงามซึ่งมีผนังสีแดง เหลือง ขาว หรือในโทนสี
พาสเทลกับประตูไม้ที่ตกแต่งอย่างประณีตสวยงามจากศตวรรษที่ 16 ได้รบั การบูรณะเป็ นอย่างดี
ซึ่งในอดียเคยเป็ นบ้านของพ่อค้าสิ่งทอผูม้ งั ่ คัง่
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อ5)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง Dijon ระยะทางประมาณ 160 KM. เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการ
ผลิตไวน์ช้นั เลิศ เป็ นเมืองหลวงที่มีความสาคัญด้านประวัติศาสตร์ของแคว้นเบอร์กันดีและฝรัง่ เศส
เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรม
เกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดีจองยังเป็ นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็ น
อย่างมาก เนื่ องจากการมีโบสถ์คริสตจักรจานวนมากตั้งอยู่ภายในเมือง อีกยังมีสถาปั ตยกรรมอัน
โดดเด่นของอาคารเก่าแก่ในเมืองที่มีความน่ าสนใจเป็ นอย่างมาก นาท่านถ่ายรูปภายนอกของ
วั ง ดยุ ค แห่ ง เบอร์กัน ดี (The Ducal Palace) วังของขุ น นางชั้น สูงที่มี รูปแบบอาคารที่ค่อ นข้าง
สวยงาม และถือว่าเป็ นจุดหมายปลายทางที่สาคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเมืองดีจอง
โดยวังแห่งนี้ ได้สร้างขึ้ นในแบบสไตล์คลาสสิก ถูกสร้างขึ้ นในช่วงศตวรรษ 17 ถึง ศตวรรษ18

คา่
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้ อ6)
 นาท่านเดินทางสู่ที่พกั MERCURE DIJON CENTER CLEMENCEAU HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว)
6
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เช้า

เที่ยง
บ่าย

UPDATE 28 OCT 22

ดิจอง-โลซาน(สวิตเซอร์แลนด์)-เวเว่ย-์ มองเทรอ-ปราสาทชิลยอง-เบิรน์
 เช้า,กลางวัน,เย็น
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อ7)
หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านเดินทางผ่านพรมแดนฝรัง่ เศสเข้าสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ดินแดนที่สวยงามราวกับภาพวาด นาท่านเดินทางสู่ เขตที่เรียกว่า สวิสริเวียร่า ไข่มุกแห่งประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เริ่มต้นที่ เมืองโลซาน (Lausanne) ระยะทางประมาณ 200 KM เป็ นเมืองริม
ทะเลสาบเจนี วา ในรัฐโวด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองโลซานน์มีลกั ษณะเป็ นเมืองขนาดไม่ใหญ่
มาก ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนี วาทางด้านเหนื อ ห่างจากกรุงเจนี วาประมาณ 60 กิโลเมตร มีวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงาม ด้วยมีภูเขาโอบล้อม พร้อมทั้งทะเลสาบกว้างใหญ่ ผูค้ นส่วนใหญ่ในเมืองจะพูด
ภาษาฝรัง่ เศส เพราะอยู่ติดกับฝั ่งชายแดนของประเทศฝรัง่ เศส สภาพบ้านเรือนของโลซานน์เต็มไป
ด้วยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในช่วงสมัยศตวรรษที่ 12-14 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยประทับ
และศึกษาที่นี่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ เมืองนี้ ยังเป็ นที่ต้งั ของสานั กงานใหญ่ของคณะกรรมการ
โอลิมปิ กสากล มีพิพิธภัณฑ์โอลิมปิ ก และสวนโอลิมปิ กบนชายฝั ่งทะเลสาบอีกด้วย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อ8)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย ์ (Vevey) เมืองสวยน่ ารักที่ต้งั อยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัว
เมืองตั้งอยู่บนชายฝั ่งทางตอนเหนื อของทะเลสาบเจนี วา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเว
เว่ย์มีมาก ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ และมงเทรอซ์ ให้เป็ น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE
SWISS RIVIERA เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง รูปปั้ น
ชาลี แชปปลิ้ น (Chaplin Statue) ชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหล
และท่านเลือกเวเว่ยเ์ ป็ นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต นาท่านถ่ายรูป กับประติมากรรม
ส้อมยักษ์ The Fork ที่อยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภัณฑ์เนสท์เล่

นาท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (Montreux) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า
เป็ น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยงั เป็ นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่
เลื่องชื่อจนได้รับความนิ ยมสูงสุดแห่งหนึ่ งของยุโรป นาท่านถ่ายรูปกับ รูปปั้ น เฟรดดี้ เมอร์คิวรี่
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Freddie Mercury นักร้องนาวงควีน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ปราสาทชิลยง (CHILLON CASTLE)
ปราสาทโบราณอายุกว่ า 800 ปี สร้างขึ้ นบนเกาะหิน ริ มทะเลสาบเจนี วา ตั้งแต่ยุคโรมัน เรื อ ง
อานาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุ มการเดินทางของนักเดินทางและขบวน
สิ น ค้าที่ จ ะสัญ จรผ่ า นไปมาจากเหนื อ สู่ ใ ต้ห รื อ จากตะวัน ตกสู่ ต ะวัน ออกของสวิ ต เซอร์ แ ลนด์
เนื่ องจากเป็ นเส้นทางเดียวที่ไม่ตอ้ งเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้ จึงเปรียบเสมือ น
ด่านเก็บภาษี ซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่ กรุงเบิรน์
(Berne) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็ นเมืองมรดกโลก โดย UNESCO และ
เป็ นที่ต้ังของสถานที่สาคัญมากมาย คาว่า Bern นั้ นมากจากคาว่า “Baren” ในภาษาเยอรมันที่
แปลว่า “หมี” หรือ “Bear” ในภาษาอังกฤษ ชื่อนี้ นั้นได้มาจากที่สมัยก่อน ผูค้ รองเมืองนี้ ได้ออกไป
ล่าสัตว์ และกล่าวว่าจะตั้งชื่อเมืองตามชื่อสัตว์ที่พบและล่าสาเร็จ แล้วสัตว์ที่ได้มาคือ หมี จึงทาให้
เป็ นชื่อเมืองจนถึงทุกวันนี้ และจึงใช้หมีเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองอีกด้วย นาท่านชม หอนาฬิกา
ดาราศาสตร์โบราณไซท์ล็อค มีความโดดเด่นในด้านสถาปั ตยกรรม มีนาฬิกาโบราณตั้งอยู่ท้งั 2
ด้าน ด้านนึ ง จะเป็ นนาฬิ ก าที่ เ ป็ นเข็ มธรรมดา ซึ่ ง ด้านล่ างของหน้ าปั ดนาฬิ ก าแบบเข็ม นี้ จะมี
นาฬิกาขนาดเล็กอีกเรือนนึ ง ซึ่งจะแสดง เวลา วัน เดือน ปี และจักรราศี ส่วนนาฬิกาอีกด้านนึ งจะ
เป็ นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ ซึ่งสร้างขึ้ นตั้งแต่ปี ค.ศ.1530 ไฮไลท์ที่จะต้องรอชมนั้ นจะอยู่ที่
ทุกๆ 5 นาทีก่อนครบรอบ 1 ชัว่ โมง ก็จะมีตุ๊กตาออกมาเต้นระบาให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้ อ9)

คา่

 นาท่านเดินทางสู่ที่พกั HOLIDAY INN BERN WESTSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว)
DAY5
เช้า

เบิรน์ -กรินเดอวาล์ด-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (TOP OF EUROPE)-เลาเทอร์บรุนเนน
อินเทอร์ลาเก้น
 เช้า,กลางวัน,เย็น
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อ10)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล์ด เพื่อนาท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ที่สถานี กริน
เดอวาล์ดกรุนไปสู่สถานี จุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) จุงเฟรา เป็ นภาษาเยอรมันแปลว่า สาวน้อย
หนึ่ งในยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ที่เต็มไปด้วยความสวยงามทางธรรมชาติ โดยองค์การ
ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนยอดเขาจุงเฟราให้เป็ นมรดกโลก เป็ นส่วนหนึ่ งในเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ในรัฐ
แบร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป และยังได้รับการขนานนามว่า
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เป็ น Top of Europe อี ก ด้ ว ย ส่ ว นยอดสู ง สุ ด ของจุ ง เฟรามี ค วามสู ง ถึ ง 4,158 เมตรเหนื อ
ระดับน้ าทะเล และยังได้รับการยกย่องเป็ นพื้ นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรปจาก
องค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2001 นาท่านชม อาคารสังเกตการณ์ Sphinx สัมผัสกับวิวยอดเขา
Top of Europe สุดโรแมนติกแบบเต็มๆตาที่จุดชมวิวที่แห่งนี้ ซึ่งอยู่ที่ระดับความสูง 3,571 เมตร
ชมธารน้ าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ชม Ice Palace ถ้าน้ าแข็งพันปี ที่ไม่มี
วันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน้ าแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะ
เ ป็ น น้ าแ ข็ งแ ก ะ ส ลั ก อ ยู่ ต าม จุ ด ต่ างๆใ ห้ ถ่ าย รู ป เ ป็ น ที่ ระ ลึ ก ส นุ ก เ พ ลิ ด เ พ ลิ น กั บ

กิจกรรมต่างๆ บน ลานหิมะ Plateau และเช็คอินกับจุดที่สูงที่สุดในยุโรปบนยอดเขา
เที่ยง
บ่าย

คา่

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อ11) ภัตตาคารพาโนรามาบนยอดเขาจุงเฟรา
น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งอิ น เทอร์ล าเก้น Interlaken เมื อ งหลวงของแบร์น เนอร์โ อเบอร์ ลั น ด์
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ2แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่าง
ทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ ท่านได้อิสระกับการ
เลือกซื้ อสินค้าสวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่น
ถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก ที่เป็ นโลเคชัน่ ในการถ่ายทาภาพยนต์ชื่อดังหลายๆเรื่อง
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้ อ12) เมนูพิเศษ สวิสฟองดู(ฟองดูเนื้ อสัตว์)

 นาท่านเดินทางสู่ที่พกั METROPOLE INTERLAKEN HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว)
DAY6
เช้า

 เช้า

อินเทอร์ลาเก้น-ลูเซิรน์ -ซุก-ซูริค

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อ13)
เดินทางสู่เมือง เมืองลูเซิรน์ Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นาท่าน
ถ่ายรูปกับ อนุสาวรียส์ ิงโต อนุ สรณ์ราลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้ วายการ อารักขาแด่
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงคราม ปฏิวตั ิใหญ่ฝรัง่ เศส นาชมเมืองเก่า เดินข้าม สะพานไม้คาเปล ที่
มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของลู เ ซิ ร์น ซึ่ งเป็ นสะพานไม้ที่ มี ห ลังคาคลุ ม ตลอดทอดตัว ข้าม “แม่ น้ ารุ ซ ซ์ ”
(Reuss) ซึ่ งสร้างมากว่ า 660 ปี เพื่ อ เชื่ อ มเขต เมื อ งใหม่ ใ นฝั ่ งใต้และเขตเมือ งเก่ าในฝั ่ งเหนื อ
สะพานแห่งนี้ เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม ให้ท่าน
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อิสระตามอัธยาศัยเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง จากนั้นนาท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือ ง
ชวาเน่นท์พลัทซ์ ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าขึ้ นชื่อของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์นานาชนิ ด อาทิ มีดพับ
สวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนี ยร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาด คือ นาฬิกายี่หอ้ ต่างๆ ที่มีชื่อเสียง
ของสวิตเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจาหน่ าย อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ

เที่ยง
บ่าย

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กน่ ารักริมทะเลสาบซุก เป็ นเมืองที่มีทศั นี ยภาพสวยงาม
ทั้งในเขตเมืองเก่า อาคารบ้านเรือนในยุคกลางตั้งแต่ศตวรรษ ที่ 13 เป็ นเมืองที่มีการเก็บภาษี ที่มี
อัตราตา่ ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็ นเมืองที่มีความสะอาดติดอันดับโลกอีกด้วย นาท่านชม
เขตเมืองเก่า บ้านเรือนโบราณ จัตตุรัสนาพุโบราณ โบสถ์ที่สวยงาม ได้เวลาสมควร นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ าลิมมัตเป็ นแม่น้ า
ที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็ นเมืองศูนย์กลาง
ทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย นาชม ย่านเมืองเก่า LINDERHOF ประกอบ
ไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็ นมหาวิหารคู่ บ้านคู่เมื อง กรอส มุนเตอร์
(Grossmunste Church) ซึ่ ง ถื อ เป็ นเอกลั ก ษณ์ ข องเมื อ งซู ริ ค ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณริ ม ฝั ่ ง แม่ น้ าลิ ม มัต
(Limmat River) ปั จจุบันกลายเป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค ตามตานานเล่าว่า กษัตริย์
Charlemagne ทรงสร้าง หอคอยสูง CHARLEMA ของมหาวิหารแห่งนี้ ขึ้ นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ
ที่ 8 ตรงบริเวณหลุมฝั งศพของ Saint Felix และ Saint Regula สองนักบุญผูย้ ิ่งใหญ่ซึ่งถูกค้นพบ ณ
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ที่แห่งนี้ ถัดไปไม่ไกลคือโบสถ์อีกแห่งหนึ่ ง มีชื่อว่า Peterskirche หรือ St.Peter’s Church โดยด้าน
บนสุดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์น้ันเป็ นที่ต้งั ของหน้าปั ดนาฬิกาที่ติดอันดับหน้าปั ดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก อีกด้วย โดยหน้าปั ดนาฬิกาของโบสถ์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8.7 เมตร และ โบสถ์ฟ
รอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) ที่มีหน้าต่างกระจกสี อันสดใสสวยงาม ฝี มือออกแบบของ
ศิลปิ นชื่อดัง ได้แก่ Giacometti และ Chagall อิสระช้อปปิ้ งบริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านช้
อปปิ้ งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ ไม่ใช่ถนนสายที่ดี
ที่สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้ น แต่ยังเป็ นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปด้วย อิสระท่านช้อปปิ้ ง เลือกซื้ อ
สินค้าตามอัธยาศัย โดยสองฝั ่งของถนนจะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย ทั้งของสวิสเอง
และจากนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมีรา้ นอาหาร ขนมต่างๆอีกมากมาย บนสองฝั ่งถนนจะมีต ้นไม้
ใหญ่ปลูกไว้ตลอดทางมีความร่มรื่นสามารถเดินช้อปปิ้ งได้อย่างสบายใจ
อิสระรับประทานอาหาคา่ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติซูริค มีเวลาให้ท่านทาคืนภาษี ณ สนามบิน
เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นัง่ และโหลดสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมัสกัต โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY154
(บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้ งใน
สนามบินที่มีรา้ นค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในมัสกัตช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 815
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รลู ้ ืม
***********************************************

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ คานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่ อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class)
2. ค่าน้ าหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้ นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
เป็ นไปตามที่สายการบินกาหนด
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3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการพร้อมพนักงานขับรถที่ชานาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ คุ้ม ครองในระหว่ า งการเดิ น ทางวงเงิ น ไม่ เ กิ น ท่ า นละ 1,500,000 บาทค่ า
รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการ
บินและมากกว่า 1ชิ้ น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ
ของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั ่งเศส (ชาระพร้อมกับค่ามัดจาทัวร์)
➢ ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,500 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 3,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวมค่าใช้จา่ ยในกรณียื่นวีซ่าเร่งด่วน
กรณีที่ลกู ค้าไม่สะดวกยื่นวีซ่าในวันที่บริษทั ได้ทาการจองคิวไว้แล้วนั้น ลูกค้าอาจจะต้องเสียค่าใช้จา่ ย
เพิ่มเติมเป็ นคิวพรีเมี่ยมประมาณท่านละ 1,500 บาท
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศก์จากประเทศไทย และค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น
60 ยูโร ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั ๋วเครื่องบินและที่นั ่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สารองที่นัง่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ
ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –5,000
บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่องบิ นทาการออกแล้วแต่ท่านไม่สามารถออกเดิ นทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เ รีย กเก็ บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนี ยมส่วนที่เหลือจากทางสายการบินใช้เวลาประมาณ
3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
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3. เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินของคณะเป็ นตัว๋ กรุ๊ป ไม่สามารถล๊อคที่นั่ งได้ ที่นัง่ อาจจะไม่ได้ติดกัน และอาจจะไม่
สามารถสะสมไมล์ หรือใช้สิทธิ์พิเศษอื่นๆได้ในกรณีที่ท่านเป็ นสมาชิกของสายการบินนั้นๆ
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ชำระเงินมัดจำท่ำนละ 25,000 บำท+ค่ำวีซ่ำท่ำนละ 4,500 บำท รวมเป็ นท่ำนละ 29,500 บำท
หลังจากทาการจองภายใน 3 วัน ที่นัง่ จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านั้น
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่ เดินทาง ที่ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่ อทาการจองคิวยื่นวีซ่า
ภายใน 5 วันนับจากวันจอง หากท่านไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ต ให้ทางบริษัทตามกาหนดเวลา ทาให้
ทางบริษัทไม่สามารถจองคิววีซ่าให้ท่านได้ทันกาหนดที่ วีซ่าจะต้องออก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินค่ามัดจาทัวร์ และขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทนั ที
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่ อ นออกบัต รโดยสารทุ ก ครั้ง หากออกบัต รโดยสารโดยมิแ จ้งเจ้าหน้ าที่ ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
5. หากในคณะของท่ านมี ผูต้ ้อ งการดู แลพิ เ ศษ นั ่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ , มีโรคประจ าตัว
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์จึงมีความ
จาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
ข้อมูลเบื้ องต้นในการยื่นวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุ ลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของ สถานทูตง่ายขึ้ น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบ ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุ มตั ิวีซ่าได้
3. สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนิ นเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
4. หนั งสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน โดยนั บวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนั บแล้วตา่ กว่า 6
เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับ
ทางบริษัทด้วย เนื่ องจาก ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่ งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และ
จานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง สาหรับติดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นั้นๆ และ พาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ
ในเล่ม
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้ นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้ น
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทางเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 25,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (25 ท่านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนี ยม
ในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน หรือ
ค่าตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออก ตัว๋ เครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
9. กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดก็
ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรั ่งเศส) ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตฝรั ่งเศส
ใช้เวลาอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 7-20 วันทาการขึ้ นอยู่กับดุลพินิจทางสถานทูต
ในวันยื่นวีซ่า หนังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลอนุมัติวีซ่า
ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้
หนังสือเดินทาง (ตัวจริง,และเล่มเก่าแนบไปด้วย) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือ
เดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ายสีฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จานวน 2 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้า
ตรงไม่สวมแว่นตาไม่ยมิ้ เห็นฟั น
สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สาเนาสูติบตั ร 1 ชุด (กรณีอายุตา่ กว่า 20
ปี )
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล อย่างละ1 ชุด (ถ้ามี)
หลักฐานการได้รบั วัคซีนครบ 2 เข็ม (ในหมอพร้อมต้องมีภาษาอังกฤษควบคู่ดว้ ย)
หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
โดยต้องมีเลขที่บญ
ั ชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่
ยอดเงินในบัญชีชื่อออมทรัพย์ ไม่ถึง 6 หลักสามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจาเพิ่มเติมในการ
ยื่นได้) ( สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวัน)
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***ในกรณีเป็ น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนั ได้) ***
กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับ บิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ งหรือบิดามารดา
ไม่ได้เดินทางทั้งสองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมาย
ต้องออกโดยที่ว่า การอาเภอโดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง)
หลักฐานแสดงสถานการณ์ทางาน 1 ชุด
*** กรณีคา้ ขาย : หลักฐานทางการค้าเช่น สาเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อ
ผูเ้ ดินทาง หรือ
สาเนาใบเสียภาษีรา้ นค้า (ภพ.20)อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงานและผูถ้ ือหุน้ : หนังสือรับรองการทางาน (ตัวจริง)เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ ง เงินเดือน
และวันเริ่มงานพร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีขา้ ราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด(ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ ง เงินเดือนและวัน
เริ่มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษ
จากสถาบันที่ศึกษาอยู่อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ดว้ ย***
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความ
กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติออกวีซ่าของ
สถานทูต ***
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอ
ยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ ทางบริษัท ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวี
ซ่า ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษัท ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยัง
ประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา่ ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจาก
ทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจจอง หลังจากที่ท่านได้ทาการจองและชาระเงินแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวในทุกกรณี
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