
 
 
 

 
 
 

 
           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ช่ือว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก จนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก   
ถ่ายรูปกบั วังหลงัคาทองค า เป็นสัญลกัษณ์ส าคัญของเมืองอนิส์บรุค 

เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนย์ีแลนด์ 
พชิิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe นั่งรถไฟชมวิวท่องเท่ียวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์   

เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์  มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่ส าคัญเทีย่วแบบ VIP ไม่มีต่อคิว 
ล่องเรือบาตามูซ ณ แม่น ้าแซน ช่ืนชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

ก าหนดการเดินทาง  

เดือนกุมภาพนัธ์ 65 : วันที่ 10 – 17 ก.พ. // วันที ่24 – 3 มี.ค. 65 
เดือนมีนาคม 65 : วันที่ 3 – 10 มี.ค. // วันที ่17 – 24 มี.ค. 65 
เดือนพฤษภาคม 65 : วันที่ 28 เม.ย. – 5 พ.ค. (วันแรงงาน) 
  
วันแรก       กรุงเทพฯ – มิวนิค 

17.00 น. พร้อมกนั ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ P ประตู 7-8 สายการบิน 
กาตาร์ แอร์เวยส์ (QR) พบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ
ในการเดินทาง 

20.40 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยเท่ียวบินท่ี QR839 / QR059 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานนานาชาติฮามดัประเทศ
ประเทศกาตาร์   

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

06.20 น.   เดินทางถึง เมืองมิวนิค หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค เป็นเมืองท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยโุรปเมืองตั้งอยูบ่น
แม่น ้าอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์ )  น าท่านชม จัตุรัสมาเรียนพาซ ยา่นใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ท่ีตั้งของศาลาวา่
การเมืองเก่าท่ีงดงามดว้ยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระโบสถใ์หญ่ท่ีมีโดมเป็นรูปทรงคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ยา่นถนนคนเดินซ่ึงจะมีหา้งสรรพสินคา้มากมายหลายแห่ง 
 
 

 
 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 1) 
บ่าย  จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซาลสเบิร์ก (ประมาณ 144 กม.) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดล าดบัท่ี 4 ในประเทศ

ออสเตรียและเป็นเมืองหลวงของรัฐซาลซ์เบิร์กเมืองเก่าของซาลซ์บูร์ก และสถาปัตยกรรมบารอกเป็นหน่ึงในใจกลาง
เมืองท่ีถูกดูแลรักษาอยา่งดีท่ีสุดในกลุ่มประเทศท่ีพูดภาษาเยอรมนัดว้ยกนั และไดรั้บการรับรองจากยเูนสโกขึ้น
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2540  ซาลซ์เบิร์กเป็นท่ีจดจ ากนัในฐานะท่ีตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่งมน
เสน่ห์ของเสียงดนตรีและเป็นบา้นเกิดของศิลปินเอกของโลก โวฟกงั อมาดิอุส โมสาร์ท เดินทางถึงเมืองซาลส์เบิร์ก

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


 
 
 

 
 
 

ใหท้่านไดถ้่ายรูปภายใน สวนมิราเบล ท่ีเคยใชเ้ป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง The Sound of  Music จากนั้นน าทา่นเดิน
ขา้มสะพานขา้มแม่น ้าซาลซาคไปยงัยา่นถนนคนเดิน น าท่านไปถ่ายรูปบ้านโมสาร์ท จากดา้นนอก จากนั้นใหท้่าน
อิสระเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของฝาก    
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 2) 
 พกัค้างคืน ณ Arena City Hotel หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 1) 
 

วันท่ีสาม  ฮัลล์ทัทท์ – อนิส์บรุค – วังหลงัคาทองค า – ฟุสเซ่น  (เยอรมัน) 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์ (ประมาณ 72 กม.) เมืองท่ีได้ช่ือว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก จนได้รับ
การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก  ฮลัลท์ทัท์เป็นเมืองท่องเท่ียวเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัล์
ทัทท์  (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลล์ชตัทท์ เทอร์ซี  (Hallstatter See)  ทะเลสาบในเขตภู มิภาคซาลซ์คัม เมอร์กุท 
(Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคัญมากแห่งหน่ึงของประเทศออสเตรีย  อิสระให้ท่านเดินชม
บรรยากาศเมืองท่องเท่ียวเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์คือความเงียบสงบสวยงาม จุดเด่นท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลงเลยของเมืองริม
ทะเลสาบสีน ้าเงินแห่งน้ีก็คือ เทือกเขาสูงตระหง่านลอ้มรอบทะเลสาบอนัน่ิงสงบเอาไวอ้ยา่งนุ่มนวล 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 4)  พเิศษสุดกบั เมนูปลาเทร้า  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย (ประมาณ 247 กม.)  เป็นเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซ่ึงอยู่ทาง

ตะวนัตกของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูบ่นท่ีราบลุ่มแม่น ้าอินน์กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศ
ของจกัรพรรดิแมก็ซิมิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผูท่ี้เขา้มาปกครองจกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้ง
ติดใจมาพกัผอ่นในเมืองแห่งน้ี ไม่วา่จะเป็นพระนางมาเรีย เทเรเซียผูย้ิง่ใหญ่หรือแมแ้ต่นโปเลียน โบนาปาร์ต ระหวา่ง
ทางพกัผ่อนตามอธัยาศยัเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของสองขา้งทาง จากนั้นน าท่านชมความร่มร่ืนของสวนสาธารณะ
ฮอฟการ์เด้น  ถ่ายรูปกบั วังหลังคาทองค า เป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมืองอินส์บรุคซ่ึงตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้น
โดยจักรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 15 ส าหรับเป็นท่ีประทับของผู ้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมา
จกัรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปล่ียนโกลเดน้รูฟใหเ้ป็นสไตลโ์กธิคผสมบารอก และไดท้รงตกแต่งส่วนของหลงัคา
ท่ียื่นออกมาจากระเบียงดว้ยทองค าแท ้จ านวน 2,738 แผ่น เพื่อใชเ้ป็นท่ีทอดพระเนตรเทศกาลต่าง ๆ ท่ีจดัขึ้นบริเวณ



 
 
 

 
 
 

จตัุรัสด้านหน้าท่ีประทับ ปัจจุบันโกลเด้นรูฟกลายเป็นส านักงานการประชุมอัลไพน์นานาชาติ  เสาสูงอนาซอล 
จากนั้นให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงเคร่ืองแกว้คริสตลัซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัสุดของออสเตรียให้ท่านถ่ายรูปบริเวณ RiverInn ได้
เวลานัดหมายน าคณะออกเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (ประมาณ 112 กม.) ปลายสุดของเส้นทางถนนสายโรแมนติกอนั
โด่งดงัของประเทศเยอรมนี Romantic Road เป็นหน่ึงในเส้นทางยอดนิยมในประเทศเยอรมนัอยูใ่นแควน้บาวาเรีย 

 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 5) 
 พกัค้างคืน ณ Euro Park Hotel  หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 2) 
 

วันท่ีส่ี โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อนิเทอร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์) 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) (ประมาณ 3 กม.)   เมืองเลก็ๆท่ีสวยงามบริเวณเขต
ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผา่นเส้นทางสายท่ีมีทิวทศัน์อนัสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางธรรมชาติ
ของเขาสูงน าท่านเดินทางขึ้นปราสาทเข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) 
โดยรถบัสเล็ก ( หากช่วงท่ีหิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่นักท่องเท่ียว เน่ืองด้วยเพ่ือความปลอดภัยทาง
บริษัทฯ จะน าคณะเดินขึน้ – ลงปราสาท เน่ืองจากเวลาหิมะตกทางจะล่ืนและอนัตราย ) น าเข้าชมต้นแบบของ
ปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพ
นิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวิคท่ี 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว  พระเจา้ลุดวิกทรงเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะนิสัยท่ี
ลึกลบัเป็นปริศนา (eccentric) และเป็นผูท่ี้ส้ินพระชนมใ์นสถานการณ์ท่ีค่อนขา้งมีเง่ือนง า สุขภาพจิตของพระองคใ์น
บั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลกัฐานทางการแพทยท่ี์เป็นท่ียนืยนัไดแ้น่นอน แต่ส่ิงท่ีทรงทิ้งไวเ้ป็นมรดกแก่ชน
รุ่นหลงัคืองานทางสถาปัตยกรรมท่ีทรงก่อสร้างรวมทั้งวงัและปราสาทใหญ่โตท่ีทั้งหรูหราโอ่อ่าและเตม็ไปดว้ย
จินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก 
และทรงเป็นผูอุ้ปถมัภริ์ชาร์ด วากเนอร์ คีตกวีและนกัเขียนดนตรีโอเปร่าคนส าคญัของเยอรมนีชมความวิจิตรพิสดาร
ของหอ้งต่างๆท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงามโดยการออกแบบของคริสเตียนแยงค์ 
 
 

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


 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 7) 
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ สู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น (ประมาณ 396 กม.) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่ง
คือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , 
นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพกัผ่อน ช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองท่ีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง 
มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้ งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปี ท่ีงดงามด้วย
สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น และยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น และยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีก
ดว้ย ให้ท่าน ชอ้ปป้ิงนาฬิกาสวิสฯ   อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นตน้ หรือเลือก
ซ้ือของฝากของท่ีระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลกัช่ือ, สินคา้พื้นเมืองของท่ีระลึก, ช็อคโกแลต เป็นตน้ 

 
 
 

 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่าใหท้่านเดินเล่นเพลิดเพลินกบับรรยากาศเมืองมรดกโลก หรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 พกัค้างคืน ณ CITY OBERLAND หรือระดับเดียวกัน (คืนท่ี 3) 

 

วันท่ีห้า       พชิิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป – ถ า้น ้าแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์ – ดีจอง  (ฝร่ังเศส) 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 8) 
น าคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศมุ่งหนา้ขึ้นสู่เมือง เลาเทอร์บรุนเน่น เพ่ือน าท่านขึน้รถไฟ สายจุงเฟราบาห์
เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท ้ท่ีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้า
บานสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล้่วง บา้นหลงัน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิส
ชาเลต ์ฝูงววัพื้นเมืองท่ีกระจดักระจายแทะเล็มหญา้อยู่ทัว่บริเวณ ล าธารน ้ าธรรมชาติเล็กๆท่ีใสสะอาดและฉากหลงัท่ี
มีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะท าให้คณะได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง นั่งรถไฟชมวิวท่องเท่ียว
ธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ีสถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอด



 
 
 

 
 
 

อุโมงค์ท่ีชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ท่ีความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระท่ังถึง สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป Top of 
Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึงมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน ้าแขง็ขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx  
นักท่องเท่ียวหลายๆคนบอกว่าท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน
ตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนั้นน าท่าน ชม ถ ้าน ้าแข็ง 
1,000 ปี  ท่ีสร้างโดยการเจาะธารน ้ าแขง็เขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้ าแขง็แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทศัน์
และสัมผสัหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีสูงท่ีสุดในโลกพร้อม
ซ้ือของท่ีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั น าท่านขึ้น สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ท่ีความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต 
ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ 360 องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจ เดินทางสู่ ยุงค์ฟราวยอร์ค -หลงัคา
ยโุรป ไปแลว้ไม่ไดม้าจุดชมวิว จุดน้ีเหมือนมาไม่ถึง 

 
 
 
 
 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวันเมนูท่ีดีท่ีสุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา  (ม้ือท่ี 9) 
 
 
 
 

บ่าย น าท่านขึ้น สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ท่ีความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวได้รอบ 360 
องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจ เดินทางสู่ ยุงค์ ฟราวยอร์ค-หลังคายุโรป ไปแล้วไม่ได้มาจุดชมวิว 
จุดนี้เหมือนมาไม่ถึง ไดเ้วลานัดหมายน าท่านลงจากยอดเขาจุงเฟราไปยังสถานีรถไฟ ไอเกอร์เกลทเชอร์ เพ่ือน าท่าน
ขึ้นกระเช้า The V-Cableways (กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมายงัเมืองกลินเดอร์วาวล์ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ เมืองดีจอง 
(ประมาณ 320 กม.) ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงามของประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดีชมอาคาร
บา้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์  



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 10)  (อาหารพื้นเมือง สไตล์ฝร่ังเศส )  

 พกัค้างคืน ณ NOVOTEL DIJON ROUTE DES GRANDS CRUS  หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 4) 
 

วันท่ีหก      ปารีส – แวร์ซายส์ – ล่องเรือบาตามูซ – หอยเอสคาโก้  (ฝร่ังเศส) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 11) 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองปารีส  (ประมาณ 340 กม.) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่บนแม่น ้ าแซนน์ 

บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2000 ปี เมืองปารีส 
มหานครซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเมืองหลวงดา้นแฟชัน่  ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม
ของทุ่งดอกเรบซีด,ไร่องุ่น 

 
 
 
 
 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 12)  
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงั แวร์ซาย อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 อยู่ห่าง

จากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร น าท่านเขา้ชม พระราชวังแวร์ซาย (มีไกด์ท้องถิ่น
บรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นป๊ึก ท่ีส าคัญเท่ียวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวงัท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ท่ีสุด
ในปฐพี ชมความอลงัการของพระราชวงัซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้อง
ต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกทอ้งพระโรง, ห้องสงครามและ
สันติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิ่งใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี จากนั้นอิสระให้ท่านไดช้มและ
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มร่ืนและหลากหลายดว้ยพนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบัสีสันสวยงาม 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  น าท่านเดินทางเขา้สู่ นครปารีส นครหลวงของฝร่ังเศส ศูนยก์ลางแห่งแฟชั่นชั้นน าของโลก ตั้งอยู่ริมสองฝ่ังของ

แม่น ้ าแซน น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพ่ือล่องเรือแม่น ้าแซน ชมวิวทิวทศัน์กนับนดาดฟ้าเรือ ช่ืนชมความงาม
ของทศันียภาพของนครปารีส ชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซน โบราณสถาน และอาคารท่ีเก่าแก่
สร้างดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกับความสวยงามของ
ทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างใหน้ครปารีสไดช่ื้อวา่เป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น สะพานอ
เลก็ซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก สถานท่ีตั้ง มหา
วิหารนอเตรอดาม หรือโบสถ์นอเตรอดาม สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิคท่ีประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสีอย่างงดงาม ซ่ึงใน
อดีตเคยใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย ์มีอายุเก่าแก่กวา่ 800 ปี และท าให้ปารีสโดดเด่น
เป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีน ้ าในแม่น ้ าแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การ
นดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่น ้าแซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้ 

 
 
 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝร่ังเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต็กสไตล์ฝร่ังเศส 1 
อย่าง อาทิเน้ือหมู/เน้ือวัว/เป็ดอบซอส/ปลา  พร้อมจิบไวน์ฝร่ังเศส ตบท้ายด้วยของหวาน ) (ม้ือท่ี 13) 

 
 
 

 
 พกัค้างคืน ณ CAMPANILE ROISSY INVEST HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 5) 

วันที่เจ็ด     ประตูชัย – หอไอเฟล  – พรีะมิตแก้ว พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ – ช้อปป้ิงแกลลาร่ี ลาฟาแยตต์ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 14) 



 
 
 

 
 
 

 จากนั้นน าท่านไปชม ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียน ก่อนนัง่รถผา่นชมสองฟากฝ่ัง ถนนชองป์เซลิเซ่ 
ตน้แบบถนนราชด าเนินของไทย ซ่ึงเตม็ไปดว้ยคาเฟ่และร้านคา้แบรนดเ์นมจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลก น าท่านผา่นชม 
จัตุรัสคองคอร์ด สถานท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในหนา้ประวติัศาสตร์ของฝร่ังเศสและยโุรป เป็นลานประหารท่ีตั้งกิโย
ติน ซ่ึงคร่าชีวิตผูค้นนบัพนัในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศสปี ค.ศ. 1789  น าท่านถ่ายภาพกบั หอไอเฟล สัญลกัษณ์ของนคร
ปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต กนัอยา่งจุใจ น าท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี เพื่อใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ 
มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง, น ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ รวมทั้งเส้ือผา้ BRAND 
NAME จากฝร่ังเศส ใหท้่านถ่ายรูป พรีะมิตแก้ว พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ ใหท้่านช็อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศส
ภายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลาร่ี ลาฟาแยตต์ ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมทุกยีห่อ้รวมถึง LOUISE VUITTON ท่านท่ี
ไม่มีความประสงคช์็อปป้ิงสามารถเดินชมความงามของบา้นเมืองและโรงละครโอเปร่าท่ีเก่าแก่สวยงาม เพราะยา่นช็
อปป้ิงอยูก่ลางเมืองมีอาคารบา้นเรือนสวยงามมากไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล
เพื่อท าการเช็คอินและท าTAXREFUND  

 
 

 
 

21.40 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี QR 038 / QR 838 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานนานาชาติฮามดัประเทศ
ประเทศกาตาร์   

 
 
วันท่ีแปด กรุงเทพมหานคร  

19.10 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 
 

ขอบคุณท่านท่ีใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่านั้น ** 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ์ในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

ทุกท่านท่ีร่วมเดินทางต้องมี  
1. วคัซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตวัจริงตอ้งมีอายกุารใชง้านเกิน 6 เดือน  
2. ท่านตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีน โควิด-19 ทั้ง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วนั และตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
องคก์ารสหภาพยโุรป  
ส าหรับท่านท่ีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณีเล่ือนการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมท่ีอยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อส าคัญท่ีท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยืน่วีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว *** 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวันเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

 
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตฯ ฝร่ังเศส 8 วัน 

QATAR AIRWAYS 

อตัราค่าบริการ  พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

วันที่ 10 – 17 ก.พ. (ชดเชยวันมาฆบูชา)  65,555 13,000 

วันที ่24 – 3 มี.ค. 65 65,555 13,000 

วันที่ 3 – 10 มี.ค. 65,555 13,000 

วันที่ 17 – 24 มี.ค. 65 65,555 13,000 

วันที ่28 เม.ย. – 5 พ.ค. (วนัแรงงาน) 68,555 13,000 



 
 
 

 
 
 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้าพกัตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท  กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่านใดต้องการซ้ือประกนัสุขภาพเพิม่เติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 25 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ 16  ยโูรต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป (ท่านละ 12 ยโูร) 
7)     ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 ก่อนขึ้นเคร่ืองบินจากเมืองไทยและขาออกจากยโุรป 
8) ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 และโรงแรม1คืนเพื่อรอผลตรวจเม่ือมาถึงเมืองไทยตามนโยบายรัฐ 
9)    ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัใบรับรองโควิด-19 ของแต่ละประเทศ (ในบางประเทศถา้ไม่มีจะไม่สามารถเขา้ร้านอาหารหรือโรงแรมได)้ 
 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / 
เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจ าท่านละ 45,000 บาท 



 
 
 

 
 
 

• ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท)  ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจ าท่านละ 45,000 บาท 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 60 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 90 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีได้ช าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

• ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• ในการย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายนิว้มือ 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผ่านหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน 

• ในกรณีท่ีทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามท่ีขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามท่ีสถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่
สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน 



 
 
 

 
 
 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าฝร่ังเศส 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวีซ่า 15 วันท าการ และต้องมาแสดงตนท่ีสถานฑูต) 

1.  หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถา้มีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ตอ้งมีหน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
2. รูปถ่ายปัจจุบนัหนา้ตรง จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 



 
 
 

 
 
 

รูปถ่ายวีซ่าส าหรับการยืน่ขอวีซ่ามีเง่ือนไขดงัน้ี 
1.สีพื้นหลงัสีขาว 
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหนา้จากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหนา้เท่ากบัรูปหนา้ในพาสปอร์ต) 
3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดท่ีเหมือนตวัจริง 
โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื่นวีซ่า จะตอ้งมีลกัษณะถูกตอ้งตามมาตรฐานของ ICAO (องคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู ้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดใหบ้ริการแก่ท่านอยูท่ี่ภายในศูนย ์TLScontact. 

ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอย่างภาพถ่ายท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเคร่ืองหมาย "✗" และเคร่ืองหมาย "✓", ส าหรับภาพถ่ายท่ีได้
มาตรฐาน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของการยืน่ขอวีซ่าเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 
 

 
 
 
 
 
                                                      ใกล้เกนิไป                       ไกลเกนิไป                                ดี 
ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความ
ชดัเจนภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเป้ือนของหมึกหรือน ้ามนั 
ภาพถ่ายจะตอ้งหนัหนา้ตรง และมีสีผิวท่ีเป็นธรรมชาติ 
หา้มเห็นฟัน หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / ห้ามใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป/ รูปถ่ายตอ้งเห็นใบหูและ
คิ้ว (รูปถ่ายเปิดหนา้ผาก)  
3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 



 
 
 

 
 
 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้ งบันทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผูอ่ื้น จะต้องมี
หลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น)  , 
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน  
8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมท างาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ
เท่านั้น ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. 
เท่านนั้น หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน )  
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ    

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) สเตทเมนท์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ช่ือ-
นามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทบัจากธนาคาร น าเล่มจริงมาแสดงวันท่ีย่ืนวีซ่า 
▪ เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 



 
 
 

 
 
 

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

 

****** สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีฝากประจ า และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
▪ เขียนจดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
▪ กรณีมีลูกดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบส าเนาสเตทเมนท ์(Statement) ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  
11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วีซ่า 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าฝร่ังเศส ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีได้กล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ได้จดัท าขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 

วันท่ีมาย่ืนวีซ่ากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทุกอย่างท่ีเป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล , สูติบัตร , น าตัวจริงมาวันท่ีย่ืนวีซ่าด้วย 
 

***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อ่ืนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 

 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 

 
 
 


