
 

สวสิ - เยอรมนี - ฝร่ังเศส 8 วนั 6 คืน (บินตรง) 
เท่ียวป่าด า – ชมเมืองแควน้อลัซาสและเมืองน่ารักริมทะเลสาบเลคเลอมงัค ์- ข้ึนเขากลาเซียร์ 3000  

 
***บินตรงสู่นครซูริค ***ด้วยสายการบินสวสิ อนิเตอร์เนช่ันแนล แอร์ไลน์ 

วนัหยุดสงกรานต์-วนัหยุดวนัแรงงาน 2563 

เร่ิมต้นที่ 77,900 บาท  
(รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 

ซูริค - ชไตน์ อมั ไรน์ – น ้าตกไรน์ - ทิทิเซ่ (ป่าด า) - สตราสบูร์ก – อารามมงแซงโอดิล - กอลมาร์ – แบลฟอร์ 
SALINE ROYAL (UNESCO) – ลียง – อนัซี – อีววัร์ – ข้ึนเขากลาเซียร์ 3000 - ซูริค 

ราคาทัวร์ 77,900 บาท : 8-15 เม.ย. / 29 เม.ย. - 6 พ.ค. 63 
ราคาทัวร์ 82,900 บาท : 9-16 เม.ย. 63 

ช่วงวนัสงกรานตปี์ 2563 ตรงกบัวันหยุดเทศกาลอีสเตอรข์องฝ่ังยุโรป สถานทีท่่องเทีย่วบางแห่งและร้านช้อปป้ิงอาจปิดท าการ 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชัน้ 16 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์1 เลขที่ 170/51 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 



แผนที่การเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ 

 
 

***ตารางเวลาบินอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบิน*** 

 

 

รายละเอยีดเที่ยวบิน เม.ย. – พ.ค. 
วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เท่ียวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) ซูริค (ZRH) LX181 12.45 19.35 
วนัท่ีเจ็ด ซูริค (ZRH) กรุงเทพฯ (BKK) LX180 17.55 09.35+1 



วันแรก กรุงเทพมหานคร – ซูริค 
10.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิส อินเตอร์ชัน่แนล แอร์ไลน์ แถว G 1-6 ประตู

ทางเขา้ท่ี 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   
12.45 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) เท่ียวบิน  LX 181 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.45 ชั่วโมง) 

เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินมีบริการ อาหารกลางวนั และ อาหาร
ค ่า ระหวา่งเท่ียวบินตรง สู่นครซูริค 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (ZRH) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั HOLIDAY INN /OR ALLEGRA /OR RADISSON RUMLANG **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสอง ชไตน์ อมั ไรน์ - น ้าตกไรน์ – ทิทิเซ่ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองชไตน์ อมั ไรน์ (Stein am Rhein) (ระยะทาง 54 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมือง

ประวติัศาสตร์เล็กๆท่ีตั้งอยู่ในแควน้ซอฟฮาวเซ่นทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตวัเมืองตั้งอยู่ริมสองฝ่ัง
แม่น ้ าคอนแสตนซ์ติดกบัชายแดนประเทศเยอรมนี มีอาณาเขตเมืองเพียง 5.75 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอาศยั
เพียงไม่ถึง 4,000 คน น าท่านเท่ียวชมเมืองน่ารักแห่งน้ีท่ีสองขา้งทางของถนนสายหลกัเต็มไปดว้ยบา้นเรือหลากสีสัน
สวยงาม และแวะถ่ายรูปกบั ส านกัสงฆเ์ซนตจ์อร์จ (Abbey of St.George) ซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 แบบสไตล์
โกธิคและถูกอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) (ระยะทาง 21 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้ าไรน์ เมืองท่ีมีความสวยงามเต็มไปดว้ยกล่ินไอ
ของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิค น าท่านเท่ียวชมและสัมผสัความงามของน ้ าตกไรน์ 
น ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป ชมความแรงของกระแสน ้ าท่ีกระทบกบัโขดหินกลางน ้ าดงัสนั่นทัว่บริเวณ ละอองน ้ าท่ี
กระจายปกคลุมไปทัว่เสมือนเมืองมายา อิสระให้ท่านไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิและสัมผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทัว่บริเวณ
และเก็บภาพความงามตามอธัยาศยั  

 

 
 



กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (Titise) (ระยะทาง 69 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองตากอากาศขนาดเล็ก 
โอบล้อมด้วยขุนเขา ตั้งอยู่ในเขตของป่าด า (Black Forest) ท่ีปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนต้นนับหม่ืนไร่ของประเทศ
เยอรมนี จุดเด่นของท่ีน่ี คือ ทะเลสาบทิทิเซ่ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีติดอนัดบัความสวยงามในยโุรป ซ่ึงนกัท่องเท่ียว
จะรู้สึกไดถึ้งความเงียบสงบ พร้อมกบัไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด นอกจากน้ีท่านยงัสามารถเลือกซ้ือ นาฬิกาคุก
คู สินคา้ขึ้นช่ือของท่ีน่ี  จากนั้นน าท่านสู่ศูนยก์ารผลิตนาฬิกาคุ๊กคู เป็นนาฬิกาโบราณออกแบบงานไมโ้อ๊คแกะ เน้น
รายละเอียด ดีไซด์สุดคลาสสิก ซ่ึงมีประวติัศาสตร์พื้นเมืองมากวา่ 100 ปี ไดเ้วลาน าท่านสัมผสัธรรมชาติและมนตเ์สน่ห์
ของป่าด ากบัการล่องเรือในทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงสวยงามติดอนัดบัตน้ๆของยุโรป (***ขึ้นกบัสภาพ
อากาศและการบริการของเรือ หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยส าหรับการล่องเรือ หรือมีเหตุขดัขอ้งอนัใด จะน าท่านเดิน
ชมบริเวณริมทะเลสาบแทน)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (เมนูขาหมูเยอรมนั) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั BEST WESTERN HOFGUT STERNEN  หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมที่เมืองทิทิเซ่ไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษัทจะจัดโรงแรมท่ีเมืองทาช ให้กบัคณะแทน*** 

 

วันท่ีสาม สตราสบูร์ก – ส านักสงฆ์มงแซงโอดิล – กอลมาร์ – มูลลูส 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตารสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 114 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมือง

หลวงอนังดงามของแควน้อลัซาส และปัจจุบนัไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวของแควน้ เน่ืองจาก
เป็นท่ีรู้จกักันในช่ือ เสียงของโบสถ์สไตล์โกธิคขนาดใหญ่ รวมถึงอาคารสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับประวติัศาสตร์ท่ี
สวยงามของเมืองแห่งน้ี น าท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg Cathedral) คริสตจกัร
นิกายโรมนัคาทอลิก มีความสูงอยู่ท่ี 142 เมตร ซ่ึงถูกสร้างขึ้นระหว่าง ปี ค.ศ.1176-1439 ท่ีสร้างดว้ยหินทรายสีชมพู 
และถือว่าเป็นอาคารโบสถท่ี์สูงท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศสในยคุนั้น และเคยเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลกระหวา่งปี ค.ศ.
1647-1874 ปัจจุบันเป็นคริสตจักรท่ีสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยบางส่วนของตัวอาคารนั้ นสร้างขึ้ นแบบ
สถาปัตยกรรมโรมนั นอกจากน้ีแลว้ภายในวิหารยงัเป็นสถานท่ีจดัเก็บ นาฬิกาดาราศาสตร์ ซ่ึงเป็นหน่ึงในหอนาฬิกา
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

  



 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเข้าชมสู่ อารามมงแซงโอดิล (Mont Sainte Odile Monastery) หรืออารามโฮเฮนเบิร์ก (Hohenburg Abbey) 
โบสถโ์บราณท่ีตั้งอยูบ่นภูเขา Vosges ในแควน้อลัซาสท่ีระดบัความสูง 760 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล เพื่อเป็นเกียรติ
แก่นักบุญเซนต์โอดิล แห่งอลัซาส ผูซ่ึ้งมีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ.660-720 โดยแรกเร่ิมถูกสร้างขึ้นเป็นคอนแวนต์หรือ
ส านกัชีโดยดยุคแห่งอลัซาส นาม Adalrich ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 7 ซ่ึงภายหลงัถูกท าลายลงในช่วงยุคกลาง และได้
บูรณะขึ้นใหม่ในช่วงศตวรรษท่ี 17-18  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) (ระยะทาง 52 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองเล็กท่ีมีคูคลองสายน ้ าพาดผา่นจนขึ้นช่ือวา่เป็น “ลิตเต้ิลเวนิส” อีกทั้งยงัเป็นเมือง
ท่ีติดอนัดบั 1 ใน 10 เมืองโรแมนติกท่ีสุดในโลกอีกดว้ย นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งไร่ไวน์ชั้นดี มีความสวยงามดว้ย
ธรรมชาติหุบเขาและไร่องุ่น น าท่านเดินเท่ียวชม ย่านตวัเมืองเก่า (Old Town) ชมสถาปัตยกรรมความเก่าแก่ของบา้น
ไมเ้ก่าแก่ท่ีสร้างในแบบเรเนสซองส์ โดยอาคารเก่าหลายหลงัถูกสร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ต่ืนตาไปกบัความงดงาม
ของบา้นเรือนท่ีเรียงรายไปตามสองฝ่ังคลองท่ีดูงดงามอย่างลงตัว จากนั้นแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St 
Martin's Church) โบสถค์าทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึ้นจากหินสีชมพูทั้งหลงั สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1234-1365 
ถือเป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของเมืองกอลมาร์ มีสถาปัตยกรรมโกธิคท่ีสวยงามโอ่อ่า  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 หลงัอาหารค ่า น าท่านเดินทางสู่ เมืองมูลลูส (Mulhouse) (ระยะทาง 43 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั MERCURE MULHOUSE CENTRE / OR HOLIDAY INN MULHOUSE  หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมท่ีเมืองมลูลูสไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษัทจะจัดโรงแรมท่ีเมืองทาช ให้กบัคณะแทน*** 

 

วันท่ีส่ี แบลฟอร์ – Saline Royal – ลียง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองแบลฟอร์ (Belfort) (ระยะทาง 41 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) เป็นเมืองทางทิศเหนือ-
ตะวนัออกของฝร่ังเศส ในแควน้ฟร็องช์-กงเต น าท่าน ถ่ายรูปกบัป้อมปราการแบลฟอร์ (Belfort Citadel) ซ่ึงเป็นป้อม
ปราการขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นระหว่างปี 1687 – 1703 ซ่ึงเป็นเมืองหน้าด่านท่ีสามารถตา้นกองก าลงั
จากเยอรมนัท่ีเขา้มาบุกยึดพื้นท่ีของฝร่ังเศสทางตอนเหนือไวไ้ด ้ดงันั้นเมืองน้ีจึงเป็นท่ีรู้จกัในนาม “เมืองฮีโร่” ของ
ฝร่ังเศส น าท่านชมป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ีตั้งตระหง่านบนเนินเขา จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรียสิ์งโต (Lion 
Monument) ซ่ึงเป็นอนุสาวรียแ์ผน่สลกัหินรูปสิงโตขนาดใหญ่ดว้ยความกวา้งกวา่ 22 เมตรและ สูง 11 เมตร สร้างขึ้น
ในปี 1875-1879 ใชเ้วลากว่า 4 ปีในการสลกัรูปสิงโตดงักล่าว อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามและน่ารักของ
เมืองเก่าแบลฟอร์ตามอัธยาศัย ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอซ็องซง (Besancon) (ระยะทาง 93 ก.ม.ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

 

https://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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95


กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาร์ค เอต ์เซอณ็องส์ (Arc-et-Senans) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) เพื่อเขา้ชม 
Saline Royal หรือ Royal Saltwork กลุ่มอาคารประวติัศาสตร์ในอุตสาหกรรมผลิตเกลือท่ีสร้างขึ้นช่วงปลายศตวรรษ
ท่ี 18 ในปี ค.ศ.1775-1779 ออกแบบโดยสถาปนิกนีโอคลาสสิคช่ือดงัผูมี้วิสัยทศัน์กวา้งไกลและท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด
คนหน่ึงของประเทศฝร่ังเศส โดยบริเวณน้ีเป็นหัวใจส าคญัในอุตสาหกรรมผลิตเกลือในช่วงดงักล่าว รอบๆบริเวณ
ประกอบดว้ยท่ีพกัผูอ้  านวยการ อาคารผลิต โรงเก็บเกลือ หอพกั และอ่ืนๆรวมทั้งส้ินจ านวน 11 อาคาร จากนั้นเม่ือเขา้
สู่ปลายศตวรรษท่ี 19 อุตสาหกรรมเกลือซ่ึงไม่เป็นท่ีนิยมอีกต่อไป จึงท าให้กิจการปิดตวัลง ทิ้งไวเ้พียงอนุสรณ์แก่
ชนมรุ่์นหลงั โดยถูกขึ้นทะเบียนเป็นหน่ึงในมรดกโลก (UNESCO WORLDS’ HERITAGE) ของฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.
1982 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองลียง (Lyon) (ระยะทาง 197 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง) 

 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั MERCURE LYON PARRACHE / OR MERCURE LYON CHARPENNES ****หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วันท่ีห้า ลยีง – อนัซี – อวีัวร์ – เจนีวา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชม เมืองลียง (Lyon) ซ่ึงองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1998 

น าท่านผ่านชม เพลซ เดอ เตอรัว (Place des Terreaux)  จตุัรัสขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองลียง โดยจตัุรัสน้ีไดรั้บ
การออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1990 โดยศิลปิน Daniel Buren น าท่านแวะถ่ายรูปกบั อาคารศาลากลางเมือง
ลียง (City Hall) โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัอาคารแห่งน้ีถือว่าเป็นหน่ึงในอาคารเก่าแก่ท่ีใหญ่
ท่ีสุดของเมืองลียง  น าท่านถ่ายรูปโรงละครโอเปร่า (Opera house) อีกหน่ึงอาคารประวติัศาสตร์ท่ีตั้งอยู่ตรงขา้มกบั
ศาลาว่าการเมือง โดยอาคารถูกสร้างขึ้นใน ช่วงปี ค.ศ. 1826 สร้างขึ้ นโดย Chenavard และ Pollet และต่อมาถูก
ออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์โดย Jean Nouvel โดยอาคารเปิดขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.1993 ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบั 
โบสถ์แซง นิเช่ (St. Nizier church) อีกหน่ึงคริสตจักรท่ีถูกสร้างขึ้ นในสไตล์โกธิค เป็นโบสถ์ท่ีมีความโดดเด่น
ทางดา้นสถาปัตยกรรม ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในอาคารท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัแห่ง



หน่ึงของเมืองลียง จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั มหาวิหารเซนตจ์อห์น (Cathedral of St. John) หรือ วิหารลียง (Lyon 
Cathedral) เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิก โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี12 บนซากปรักหักพงัของโบสถ์เก่าจาก
ศตวรรษท่ี 6 โดยส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของวิหารแห่งน้ี คือ นาฬิกาดาราศาสตร์จากศตวรรษท่ี 14  
  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอนัซี (Annecy) (ระยะทาง 139 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียว
ท่ีมีช่ือเสียงมากเป็นอนัดบัตน้ๆของแควน้ โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูท่างตอนเหนือของทะเลสาบอนัซี (Annecy Lake) ใน
ฝร่ังเศส เมืองอนัซีเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโอต-ซาววั (Haute-Savoie) บริเวณใจกลางเมืองนั้นถือว่าเป็นส่วนท่ีโดด
เด่นของเมืองเน่ืองจากยงัคงความเป็นเมืองยุคกลางและยงัเป็นท่ีตั้งของปราสาทโบราณ (Annecy Castle) จากศตวรรษ
ท่ี 14 มีคลองขนาดเลก็ไหลผา่นใจกลางเมือง น าท่านถ่ายรูปกบัปาเลส์เดอไลล ์(Palais d'Isle) หรือ "คุกเก่า" สัญลกัษณ์
ของเมืองอนัซีและเป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดของฝร่ังเศส เป็นปราสาทโบราณท่ีถูกสร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ.1132 ตวัอาคารถูกสร้างขึ้นในรูปทรงสามเหล่ียมคลา้ยหวัเรือโบราณท่ีทอดสมออยูใ่นแม่น ้ าและถูกประกาศให้
เป็นอนุสาวรียป์ระวติัศาสตร์ในปี ค.ศ.1900 จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซี (Cathedrale 
Saint-Pierre d'Annecy) มหาวิหารนิกายโรมนัคาทอลิกและเป็นอนุสาวรียแ์ห่งชาติท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส สร้าง
ขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งน้ีไดก้ลายเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากแห่ง
หน่ึงของจงัหวดัโอต-ซาววั และของแควน้โรนาลป์ จากนั้นน าเดินทางสู่ เมืองอีววัร์ (Yvoire) (ระยะทาง 71 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.15  ชัว่โมง) หมู่บา้นดอกไมอ้นัเก่าแก่ ถูกจดัอนัดบัให้เป็นหน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดเมืองหน่ึง
ของประเทศฝร่ังเศส สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลาง อายุกว่า 700 ปี แต่ยงัคงรักษาสภาพส่ิงก่อสร้างต่างๆ รวมถึงประตูเมือง
และก าแพงอนัเก่าแก่ไวไ้ดอ้ย่างดี ส่วนมากท ามาจากหินและไม ้โดยตลอดสองขา้งทางถนนท่ีเราเดินจะเต็มไปดว้ย
ดอกไม้สีสันสดใสประดับตามอาคารบ้านเรือน จนได้ช่ือว่าหมู่บ้านดอกไม้  หมู่บ้านอีววัร์เป็นอีกหน่ึงหมู่บ้าน
ตอ้งห้ามพลาดในฝร่ังเศส  อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของหมู่บา้น  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 28 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั IBIS GENEVA CENTRE LAC / OR RAMADA ENCORE  *** หรือเทียบเท่า  



 

 
 

วันท่ีหก กลาเซียร์ 3000 –  ลูเซิร์น 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโคล เด ปิลยอง (Col De Pillon) เมืองท่ีตั้งของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจุผูโ้ดยสารไดถึ้ง 
125 คน น าท่านขึ้นกระเช้ามุ่งหน้าสู่ยอดเขา กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) ยอดเขาท่ีสูงกว่าระดับน ้ าทะเล 3,000 
เมตร น าท่านสัมผสัความหวาดเสียวท่ี สะพานพีควอล์ค (PEAK WALK BY TISSOT) สะพานความยาว 107 เมตร
หน่ึงเดียวท่ีเช่ือมต่อระหว่างสองยอดเขาเขา้ด้วยกัน น าท่านชม จุดชมวิวกลาเซียร์ 3000 ท่ีสูงกว่า 4,000 เมตรจาก
พื้นดิน ท่านสามารถชม วิวภูเขาท่ีงดงาม และปกคลุมดว้ยหิมะแบบพาโนราม่า ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขา จุงเฟรา, แมท
เทอร์ฮอร์น และ มองท ์บลงัซ์ ไดอ้ยา่งชดัเจน อิสระให้ท่านไดส้นุกสนานกบักิจกรรมท่ีมีให้เลือกมากมายบนยอดเขา    
กลาเซียร์ 3000 (*บางกิจกรรมมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม) อิสระใหท้่านเก็บภาพความน่าประทบัใจตามอธัยาศยั 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน บนยอดเขากลาเซียร์ 3000 
 (หากภัตตาคารไม่สามารถรองรับคณะได้ จะน าท่านรับประทานอาหารท่ีท้องถ่ินท่ีร้านอ่ืนทดแทน) 
 

 
 

บ่าย น าท่านนั่งกระเช้าลงจากกลาเซียร์ 3000 และน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 154 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านชม สะพานไมช้าเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel 



bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ ารอยซ์ เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์
ของเมืองลูเซิร์น สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลาง
น ้ า จัว่แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียน
เก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบ
หมด จากนั้นน าท่านชมรูป แกะสลกัสิงโตร้องไห ้หรือ อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่
ไกลจากสะพานไมม้ากนัก อนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน แกะสลกัอยู่บนหน้าผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาท
สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลา
แกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์
จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 
16  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS LUZERN-NEUENKIRCH *** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเจ็ด ซูริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่  เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 53 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ น าท่านสู่ จตัุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จตุัรัสเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคย
เป็นศูนยก์ลางของการคา้สัตวท่ี์ส าคญัของเมือง  ซูริค ปัจจุบนัจตุัรัสน้ีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางท่ีส าคญัของเมืองและ
ยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบั โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดย
กษตัริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นส านักแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู่ น าท่านเดิน
เล่นบนถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนน
ท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติว่าเป็น ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้น
แลว้แต่เป็นท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี ร้านเคร่ืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู ถดัจากถนน
บานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกสัตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัยุคกลาง 
ตลอดสองขา้งทางเป็นท่ีตั้งของอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างขึ้นจากช่างฝีมือในยุคกลาง ไฮไลทก์ารท่องเท่ียวคือการไปชม
ความงดงามของเหล่าหน้าต่างไม้แกะสลักตามอาคารต่างๆบนถนนแห่งน้ี  (***ร้านค้าส่วนมากในประเทศ
สวิตเซอร์แลนดจ์ะปิดท าการในวนัอาทิตย)์ 

***อิสระใหทุ้กท่านรับประทานอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั*** 
บ่าย อิสระใหท้่านเดินเล่นในตวัเมืองซูริค  
15.00 น. น าท่านสู่สนามบินซูริค เพื่อเชคอินและท าคืนภาษี (Tax Refund) 



17.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินสวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ เท่ียวบิน LX 180 (ใช้
เวลาบิน 10.30 ชัว่โมง)  สายการบินมีบริการอาหาร 2 ม้ือระหวา่งเท่ียวบิน 

 
 

วันท่ีแปด กรุงเทพมหานคร 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 



 สวสิ - เยอรมนี - ฝร่ังเศส 8 วนั 6 คืน (บินตรง)  
(รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 

ราคาทัวร์ 77,900 บาท : 8-15 เม.ย. / 29 เม.ย. - 6 พ.ค. 63 
ราคาทัวร์ 82,900 บาท : 9-16 เม.ย. 63 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 9 ต.ค.2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ การเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. (LX)  
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวสวิตเซอร์แลนด์ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน LX  
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือ (ตามท่ีระบุ) 
▪ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ตามท่ีระบุ) 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการ  (บาท) 8 เม.ย./ 29 เม.ย. 9 เม.ย. 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคูห่รือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 77,900 82,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 10,000 11,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 74,900 79,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000-140,000 95,000-140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-ZRH-BKK หกัค่าตัว๋คืน 20,000 20,000 



▪ ค่าทิปคนขบัรถ และค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ไทย 
 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้สวิตเซอร์แลนด ์ประมาณ 3,000 บาท (กรุณาตรวจสอบอีกคร้ังเน่ืองจากขึ้นกบัอตัราแลกเปล่ียน) 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดขึ้น)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 75 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 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 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหต ุ: 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร ์เพ่ิมท่านละ 3,000 บาท) 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ี เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้ งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  



▪ ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 

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

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

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

คร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อม
ท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 



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

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 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 ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง
ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ  
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง จ านวน 2 รูป มีรายละเอียดดงัน้ี  

- พื้นหลงัสีขาว 
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 
- ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
- ภาพถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน) 
- ใบหูและคิ้วจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 
- ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหัวไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพอยา่ง
ชดัเจนส าเนาบตัรประชาชน  

3. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
4. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
5. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
6. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
7. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรือ

อ าเภอเท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น

และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น

และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- 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  

9. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- สเตทเมนท ์( Bank Statement ) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน 
ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 
บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน พร้อมประทบัตราจากธนาคาร 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้ แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์ (Saving) มาดว้ย  
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ าตอ้งเตรียมดงัน้ี  
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหต ุ: หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 

-    บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
      หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 



บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

 

ชัน้ 16 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์1 เลขที่ 170/51 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com  

 

 
แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 

 สวสิ - เยอรมนี - ฝร่ังเศส 8 วนั 6 คืน (บินตรง)  
(รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 

ราคาทัวร์ 77,900 บาท :  8-15 เม.ย. /  29 เม.ย. - 6 พ.ค. 
ราคาทัวร์ 82,900 บาท :  9-16 เม.ย.  
     
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร สถานฑูตท่ีเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการย่ืน 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ถงึ  ______________________________  จาก _____________________________________  

เบอรโ์ทร _________________________________ Email address_____________________________ 

*** กรุณาสง่ใบจองทวัรม์าทีเ่บอร ์02 261-2484  หรอื 02 261-2481 *** 


