
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ซริูค – ลูเซิรน์ – อินเทอรล์าเกน้ – ทะเลสาบทิติเซ่  

 (*** ... พิชิตยอดเขาจงุเฟรา TOP OF EUROPE ...  ***) 

ไฟรบวรก์ – อองกีเชม – กอลมาร ์– สตารสบูรก์ – นัง่รถไฟด่วน TGV 

ปารีส – ชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล่ต ์– พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ล่องเรือบาตองมูซ 

ก าหนดการเดินทาง   9-17 เมษายน / 1-9 พฤษภาคม 2565 

 

 
 
 
 
 



 

..... รายละเอียดการเดินทาง ..... 

 

วนัแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ – ซริูค 
 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชัน้ท่ี 4  ผูโ้ดยสารขาออก  ประตูทางเขา้ท่ี 3 

เคานเ์ตอรแ์ถว D  สายการบินไทย แอรเ์วย ์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   

เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและการเช็คอิน 

 

 

❖ บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายช่ือของท่านพรอ้มโบว ์เพ่ือเป็นสญัลกัษณข์องคณะ 

❖ หวัหนา้ทวัรอ์  านวยความสะดวกใหท้า่นดา้นการเช็คอิน หลงัจากนั้น จะน ามาแจกคืนใหท้า่น พรอ้มได ้

จดัเตรียมเอกสารใบเขา้-ออกเขียนไวใ้หเ้รียบรอ้ย 

❖ กฎของสายการบิน......ส่ิงของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปริมาณท่ีมากกว่า 100 มิลลิลิตร หา้มน า

ติดตวัถือข้ึนเคร่ือง ยกเวน้สินคา้ที่ ซ้ือภายในรา้นปลอดภาษี DUTY FREE  เทา่นั้น 
❖  

***ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิเป็นทา่อากาศยานสากล ฉะนั้นจะไมมี่การประกาศเรียกข้ึนเคร่ือง*** 

ทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา......ตามเวลาท่ีก าหน ดไวใ้นบตัรโดยสารเคร่ืองบิน Boarding Pass 
❖  

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    ซริูค – ลูเซิรน์ – อินเทอรล์าเกน้ 
 

01.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ โดยเท่ียวบินท่ี  TG 970 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบินโดยประมาณ  12 ชัว่โมง 5 นาที) 

07.50 น. เดินทางถึง นครซูริค เมืองท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ ตัง้อยูริ่มแมน่ ้าลิมมทั มีป่าไมเ้ขียวชอุม่แซม

ดว้ยบา้นพกัตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่ง 

(เวลายุโรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ชา้กว่าประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

(เวลายุโรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กว่าประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 



 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศริมทะเลสาปท่ีโดง่ดงัของสวิส และยงัมีความส าคญัในดา้นการ

กอ่ก าเนิดสมาพนัธรัฐอีกดว้ย เมืองน้ีตัง้อยูริ่มทะเลสาบขนาดใหญท่ี่ช่ือวา่ เวียวาลดส์แตร์ทเตอร์ อนัหมายถึง

ทะเลสาบส่ีพนัธรฐั  

(ระยะทางประมาณ  68  กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  1 ช ัว่โมง) 

จากนั้น น าทา่นถา่ยรูปกบั อนุสาวรียสิ์งหโ์ตแกะสลกั ริมหนา้ผา

สญัลกัษณแ์หง่ความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์ และเสียสละ ท่ีถูกสรา้งข้ึน

เพ่ือเป็นเกียรติแดท่หารสวิส ท่ีเสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวงัตุย

เลอลีสในฝรั่งเศส จากนั้น น าทา่นชม สะพานไมช้าเปล เป็น

สะพานไมท่ี้เกา่แกท่ี่สุดในลูเซิรน์ ท่ีมีอายุกวา่ 800 ปี ทอดตวัขา้ม

แมน่ ้ารอยส ์ และท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกและมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น 

เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด จากนั้น มีเวลาใหท้า่นเพลิดเพลิน

กบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั (ฮอยเออร์, กุช

ช่ี, โรแล็กซ,์ โอเมกา้,  ลองยิน, สวอ๊ท ฯลฯ) อาทิ รา้นบุคเคอเรอร,์ 

กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่     รา้นขายของท่ีระลึก...มีดพบัทหารสวิส, 

ช็อคโกแล็ต, และชอ้ปป้ิงสินคา้ช ัน้ดีท่ีมีช่ือเสียง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองอินเทอรล์าเกน้ เมืองท่ีมีทิวทศันง์ดงามในดา้นของทะเลสาบอีกเมืองหน่ึง เน่ืองจากเป็น

เมืองท่ีตัง้อยูต่รงกลาง ระหวา่งทะเลสาบ 2 แหง่นั่นคือ ทะเลสาบธุน และทะเลสาบเปรียนซ ์เสมือนประหน่ึง เมือง

แหง่น้ีถูกโอบลอ้มอยูใ่นออ้มกอดของหุบเขา และสายน ้าสีฟา้ครามสดใสของทะเลสาบ จากนั้น มีเวลาใหท้า่นได ้

เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั หรือเดินเลน่ไปตามถนนใจกลางเมือง หามุม

ถา่ยรูปกบัขุนเขาจุงเฟราอนัสวยงาม ท่ีมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดทัง้ปี 

(ระยะทางประมาณ  68  กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  1 ช ัว่โมง) 

18.30 น รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร       

*** ชิมอาหารพ้ืนเมือง ”ฟองดวู”์ เมนูข้ึนช่ือของสวิส *** 

จากนั้น น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม  METROPOLE  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง อินเทอรล์าเกน้ – ยอดเขาจุงเฟรา – ทิติเซ่  (เยอรมนั) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองกรินเดอวาลด ์ จุดเร่ิมตน้ของการทอ่งเท่ียวเขาจุงเฟรา เม่ือปี 2001  ยูเนสโกป้ระกาศ

ใหเ้ขาจุงเฟรา เป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป 

(ระยะทางประมาณ  21  กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  30 นาที) 



 

จากนั้น น าทา่น น่ังรถไฟ ทอ่งเท่ียวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของสวิส เม่ือปี 2001 UNESCO 

ประกาศใหย้อดเขาจุงเฟราเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกทาง

ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาที่

เมืองไคลน์ชีเด็ก ข้ึนพิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสูงกวา่

ระดบัน ้าทะเลถึง 11,333 ฟตุ ซ่ึงไดร้ับการยกย่องว่าเป็น Top 

of Europe จนถึงสถานี     จุงเฟรา จากนั้น ใหท้า่นได ้

สนุกสนานกบัการเลน่หิมะในลานกวา้ง Sphinx จุดชมวิวที่ สูง

ท่ีสุดในยุโรป มองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด ณ จุด  3,571 เมตร ชมถ า้น ้าแข็งท่ีแกะสลกั

ใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch ท่ียาว

ท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย 

จากนั้น อิสระใหท้า่นไดส้นุกสนานและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา อาทิ 

สนามสกี, สโนบอร์ด, สุนัขลากเล่ือน (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หรือ เพ่ิมประสบการณก์บั

จานหิมะ ส าหรับทา่นท่ีชอบความมนัส ์ สนุกกนัแบบสุด ๆ บนลานหิมะ และไมค่วร

พลาดกบัการสง่โปสการ์ดโดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยโุรป  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารบนยอดเขา 

บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองทิตเิซ่ ในเขตป่าด าทางใตข้องเยอรมนั สถานตาก

อากาศท่ีมีช่ือเสียงท่ีสวยงามทัง้หนา้รอ้น และหนา้หนาว เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีภูเขา 

ลอ้มรอบ และมากมายดว้ยทะเลสาป ท่ีอุดมไปดว้ยป่าสนเขียวเขม้จนไดร้ับฉายาวา่ป่าด า จากนั้น น าทา่นชม 

ทะเลสาบทิตเิซ่ ทะเลสาบเล็ก ๆ บรรยากาศน่ารัก ๆ ท่ีตัง้อยูใ่จกลางเขตป่าด า แหลง่ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม

สมบูรณข์องท่ีน้ี คือ บริเวณเขตทอ่งเท่ียวที่ มีช่ือเสียงท่ีสุดของเยอรมนั ป่าด ายงัเป็น

แหล่งผลิตนาฬิกากุก๊กท่ีูดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จากนั้น เลือกซ้ือสินคา้คุณภาพ 

รวมทัง้ของท่ีระลึกตา่ง ๆ อาทิ ผา้ทอ เซรามิค ไมแ้กะสลกั 

(ระยะทางประมาณ  231  กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  3 

ช ัว่โมง 30 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 

จากนั้น น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม  BEST WESTERN HOFGUT  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง ทะเลสาบทิติเซ่ – ไฟรบวรก์ –  

 อองกีเชม  (ฝรัง่เศส) – กอลมาร ์– สตราสบรูก์ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองไฟรบวรก์ เมืองท่ีไดช่ื้อว่าสวยท่ีสุดในเขตป่าด า อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องแควน้บา

เดน-เวือร์ทเทมแบร์ก ใกลช้ายแดนฝรั่งเศสและสวิส เป็นเมืองท่ีมีอากาศดี และอบอุน่ท่ีสุดในเยอรมนีอีกดว้ย เป็น

เมืองเกา่ที่ ถูกกอ่ตัง้มาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1120 และมีความเกา่แกม่ากแหง่หน่ึงของประเทศ  

(ระยะทางประมาณ  24  กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  30 นาที) 

จากนั้น น าทา่นเดินเลน่ชมถนนท่ีสวยสุดของเมืองท่ีเรียกวา่ Konviktstrasse เป็นบริเวณท่ีมีรา้นคา้มากมาย มีไมเ้ล้ือยข้ึน

ตามบา้น ท าใหถ้นนเสน้น้ีน่ารกัย่ิงข้ึนไปอีก ท่ีไมค่วรพลาดชม และถือเป็นไฮไลทข์องเมืองแหง่น้ีคือ Bachle หรือ

รางน ้าเล็ก ๆ ท่ีตัง้อยูริ่มถนนเกือบทุกเสน้ในเมือง สรา้งข้ึนในสมยัยุคกลางเป็นท่ีระบาย

ของเสีย ดบัไฟ และใชป้้องกนัไมใ่หไ้ฟลามตอนเกิดไฟไหม ้และใหส้ตัวไ์ดด่ื้มกิน 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู ่ หมู่บา้นอองกีเชม หมูบ่า้นท่ีไดร้ับการขนานนามวา่เป็น 

“อีกหน่ึงหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดของฝรัง่เศส” เป็นหมูบ่า้นท่ีไดร้ับความนิยมในหมู่

นักทอ่งเท่ียวแหง่หน่ึงของแควน้อลัซาส

อีกดว้ย จากนั้น น าทา่นเดินชมความ

งดงามไปตามถนนกอ้น กรวดอนัคดเค้ียวของหมูบ่า้น ต่ืนตาไป

กบัความงดงามของเหลา่ อาคารบา้นเรือนท่ียงัคงกล่ินอายความ

เป็นยุคกลางไวเ้ป็นอยา่ง ดี  ชมความเกา่แกข่องอาคารไมโ้บราณท่ี

แตง่แตม้ดว้ยสีสนัสี สดใส  และเดินลดัเลาะไปชมหมูด่อกไม ้

หลากสีสนัท่ีออกดอกชูชอ่ตามระเบียงบา้น ราวกบัจะเช้ือเชิญแขกตา่งถ่ินใหเ้ขา้ไปช่ืนชมความงดงาม และชม

ลานน ้าพุท่ีสรา้งในแบบเรเนสซองส ์อีกหน่ึงจุดทอ่งเท่ียวที่ หลายคนอาจบน่เสียดายถา้หากไมไ่ดไ้ปเยือน  

(ระยะทางประมาณ  57  กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  1 ชัว่โมง) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองกอลมาร ์ เมืองเล็ก ๆ ท่ีมีความโรแมนติกเมืองหน่ึงของฝรั่งเศส และเป็นสถานที่ ท่ีคูร่ัก

มกัจะใหค้ าสญัญาในความรักระหวา่งกนัและกนั ดว้ยบรรยากาศที่ สวยงาม  

(ระยะทางประมาณ  9  กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  15 นาที) 

จากนั้น น าทา่นเดินเลน่ชม เมืองกอลมาร ์ เป็นเมืองท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณ มี

บา้นเรือนท่ีสวยงาม และไดร้ับการดูแลรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี ปัจจุบนัเมืองเกา่แกแ่หง่น้ีไดก้ลายเป็นเมืองท่ีน่ามา

เยือนเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศฝรั่งเศส บา้นเรือน จะเป็นบา้นคร่ึงไมซุ้ง เป็นแบบบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณ ์และเห็น

ไดท้ ัว่ไปในแควน้อลัซาส ลกัษณะพิเศษของบา้นจะข้ึนโครงบา้นดว้ยไมท้ ัง้หลงัรวมทัง้หลงัคากอ่น จากนั้นก็จะโบก

ปูนระหวา่งชอ่งไม ้ แลว้ทาทบัดว้ยสีสนัสวยงามตามใจเจา้ของบา้น 

เมืองน้ียงัมีคลองน ้าไหลผา่น จดัเป็นอีกเมืองท่ีถูกจดัใหเ้ป็นเมืองท่ีมี

ความโรแมนติก ซ่ึงบริเวณน้ีถูกเรียกวา่ ลติเติ้ลเวนิซ เป็นมุม

บงัคบัท่ีนักทอ่งเท่ียวสว่นมากตอ้งมาเก็บภาพเป็นท่ีระลึก 



 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู ่เมืองสตราสบูรก์ เป็นเมืองหลวงของ แควน้อัลซาส ประเทศฝรั่งเศส ท่ีหลายคนตา่งร ่ าลือกนั

วา่ แควน้อลัซาสยงัคงรักษาวฒันธรรม และประเพณีทอ้งถ่ินเอาไวเ้ป็นอยา่งดี ดินแดนท่ียงัคงอนุรกัษ์วิถีชีวิต และ

ความเป็นอยูแ่บบเกา่ รวมไปถึงเหลา่อาคารบา้นเรือน ท่ียงัคงเป็นสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน ท่ีมีความสวยงามไม่

เปล่ียนแปลง เมืองสตราสบูรก์น้ีตัง้อยูบ่ริเวณลุม่แมน่ ้าไรน์ บนพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนี  ไดช่ื้อวา่เป็นหวัใจ

ของยุโรป 

(ระยะทางประมาณ  80  กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  1 ชัว่โมง 15 นาที) 

จากนั้น น าทา่นเดินเลน่ชมเมืองสตราสบูร์ก เมืองมรดกโลกดา้นมนุษยชาติขององคก์าร

ยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแหง่แควน้อลัซาส (Alsace) แหง่ฝรั่งเศส เป็นเมืองท่ีเรียกไดว้า่

มี 2 วฒันธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมนั จากนั้น มีเวลาใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ชมยา่นเมือง

เกา่ที่ เรียกวา่ LE PETITE FRANCE ผา่นชม มหาวิหารนอทเทรอดาม ท่ีย่ิงใหญ่

อลงัการ ซ่ึงไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็น มหาวิหารท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป ออกแบบ

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพูทัง้หลงั โดยสรา้งข้ึนในชว่ง

กลางถึงปลายศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานกวา่ 260 ปี 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร   

จากนั้น น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม  MERCURE  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง    สตราสบูรก์ – นัง่รถไฟ TGV – ปารีส  (เอา้ทเ์ล่ต)์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าทา่นออกเดินทางสูส่ถานีรถไฟ 

............. น. น าทา่นโดยสาร รถไฟด่วน TGV ท่ีว่ิงดว้ยความเร็วกว่า 300 

กิโลเมตรต่อชัว่โมง    

............. น. เดินทางถึง กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นครท่ีมากดว้ยประวติัศาสตร์

ท่ีรุ่งเรืองและลม่สลาย ปารีสเป็นเมืองผูน้ าแหง่โลกแฟชัน่ เมืองอนั

สวยสดดว้ยศิลปะ และสวยที่ สุดในโลกส าหรับอีกหลาย ๆ คน และมี

สถาปัตยกรรมแหลง่รวมแฟชัน่ช ัน้น าของยุโรป 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู ่ลาวลัเล่ย ์ วิลเลจ เอา้ทเ์ล็ตมอลลข์นาดใหญ ่ ซ่ึงมีรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลือกชมกวา่ 120 

รา้นคา้ เชน่ Armani, Burberry, Christian Lacroix, Jimmy Choo, Paul Smiths, Polo Ralph Lauren, 

Salvatore Ferragamo, Valentino เป็นตน้  

(ระยะทางประมาณ  39  กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  45 นาที) 

 

 

 

(*****  อาหารกลางวนั  ....  อิสระตามอธัยาศยั  ....  ไม่รวมอยู่ในรายการ  *****) 

 



 

บา่ย ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการจบัจา่ยสินคา้มากมาย ไมว่า่จะเป็นเส้ือผา้บุรุษ เส้ือผา้สตรี อุปกรณก์ีฬา ของใช ้

ภายในบา้น และอ่ืน ๆ อีกมายมาย ซ่ึงเป็นแบรนดด์งั ๆ มีช่ือเสียง ในราคาลดพิเศษสุดตัง้แต ่ 30–60% ใหท้า่น

เพลิดเพลินกบัการเดินเลน่ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางกลบักรุงปารีส 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 

จากนั้น น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม  MERCURE VELIZY  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง    ปารีส  (พระราชวงัแวรซ์ายส)์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองแวรซ์ายส์ อดีตเมืองหลวง และศูนยก์ลางการเมืองการปกครอง ในสมยัรัชกาลพระเจา้

หลุยสท่ี์ 14 

จากนั้น น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส์ เป็นพระราชวงัหลวง ตัง้อยูท่ี่เมืองแวร์ซายส ์ ซ่ึงปจัจุบนัเป็นสว่นหน่ึงของ

มหานครปารีส พระราชวงัแวรซ์ายส ์ เป็นพระราชวงัท่ีย่ิงใหญ ่ และท่ีไดช่ื้อวา่งดงามวิจิตรบรรจงท่ีสุดในยุโรป และ

นับเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนัดว้ย  ชมพระราชวงัอนัล า้เลิศทางศิลปะของเลอโวโมทร์ท 

และเลอโน ท่ีไดก้อ่สรา้งข้ึนตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 น าทา่นชมพลบัพลาที่ ทอ้งพระโรง หอ้ง

พระบรรทม พระราชินี และหอ้งตา่ง ๆ ท่ีวิจิตรงดงามดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปวตัถุ ล า้คา่รวมถึงเฟอร์นิเจอร์

มากมาย ท่ีเป็นตน้แบบเฟอร์นิเจอร์หลุยสท่ี์โดง่ดงัไปทัว่โลก ชมหอ้งประวติัศาสตร์ หอ้งกระจก ฮอลล ์ออฟมิเรอร์ 

ท่ีเยอรมนียอมลงนามในสนธิสญัญาสงบศึก เม่ือครัง้สงครามโลกครั้งท่ี 1 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย มีเวลาอิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั ท่ีหา้งแกลลารี-ลาฟาแยตต ์ เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีมี

ช่ือเสียงของกรุงปารีสไดต้ามอธัยาศยั 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 

จากนั้น น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม  MERCURE VELIZY  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง    ปารีส  (ล่องเรือบาตองมซู) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 

จากนั้น น าทา่นผา่นชมโอเปร่าเฮาส ์ ยา่นการคา้ จนกระทัง่ถึง กรองด ์ บูเลอวาดร์, ประตูชยั, ชมทิวทศัน์ของรา้นคา้บูติค

ชัน้น าระดบัโลก ท่ีตัง้เรียงรายอยูบ่นถนนชองเชลิเช ตน้แบบถนนราชด าเนิน ผา่นจตุัรัสแหง่ความสามคัคี,  โดม

แองวาลิคสถานที่ เก็บพระศพของนโปเลียน ชมอาคารพิพิธภณัฑศิ์ลปะสมยัใหม ่พิพิธภณัฑญ่ี์ปุ่น ฯลฯ  จากนั้น ให ้

ทา่นไดเ้ก็บภาพสวยของหอคอย  ไอเฟิลจากบริเวณจตุรสัทรอคาเดโร 

จากนั้น น าทา่น ล่องเรือบาตองมูซส์ เพ่ือชมสถานที่ ส าคญัคูบ่า้นคูเ่มืองสองฝ่ังของแมน่ ้า

แซนน์ โบราณสถาน และอาคารท่ีเกา่แกส่รา้งดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส ์ควรคา่

แกก่ารอนุรักษ ์ และสรา้งภาพใหป้ารีสโดดเดน่ เป็นนครท่ีงดงามแหง่หน่ึงของโลก 

ผา่นชมความสวยงามของโบสถน์อร์ทเทรอดามอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีมีอายุกวา่ 800 ปี 

ตัง้เดน่เป็นตระหงา่นริมแมน่ ้าแซนดท่ี์สวยงามอยา่งย่ิง     

(***หมายเหต*ุ** จะงดในกรณีท่ีน ้าลน้ตล่ิง และมีเหตุการณน์ดัหยุดงาน) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นถา่ยรูปบริเวณหนา้ พพิธิภณัฑลู์ฟร ์ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิก

ชาวจีน-อเมริกนัช่ือดงั เป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เกา่แกท่ี่สุด และใหญท่ี่สุดแหง่หน่ึงของโลก ซ่ึงไดเ้ปิด

ใหส้าธารณะชนเขา้ชมไดเ้ม่ือปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวติัความเป็นมายาวนาน ตัง้แตส่มยัราชวงศค์าเป

เทียง ตวัอาคารเดิมทีเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซ่ึงปัจจุบนัเป็นสถานที่ ท่ีจดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะท่ี

ทรงคุณคา่ ระดบัโลกเป็นจ านวนมาก 

จากนั้น มีเวลาใหท้า่นชอ้ปป้ิงซ้ือสินคา้ปลอดภาษีมากมายที่  DUTY FREE อาทิ น ้าหอมหลากหลาย     แบรนดเ์นมชัน้น า 

เส้ือผา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางตา่ง ๆ มากมายในราคาถูก ฯลฯ 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 

จากนั้น น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม  MERCURE VELIZY  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง    ปารีส – กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นออกเดินทางสูส่นามบิน ชารล์ เดอ โกล  ชานกรุงปารีส 

13.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 931   

  (ใชเ้วลาในการบินประมาณ  11 ชัว่โมง) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD._%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1._%E0%B9%80%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2336
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


 

 

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง    กรุงเทพฯ 
 

05.55 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  ชัน้ 2  ผูโ้ดยสารขาเขา้ โดยสวสัดิภาพ................ 

 

****  END  OF  TOUR  **** 
 

*** หมายเหตุ :- *** 

- รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์.... ตอ้งขออภยัหากรายการตรงวนัดงักลา่ว 

- ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เชน่ กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียง

แทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ ทอ่งเท่ียวน้ี ใชเ้พ่ือการโฆษณาเทา่นั้น 

- รายการทวัร,์ อาหาร, โรงแรมท่ีพกั, เวลาในการเดินทาง อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดย

มิตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ อนัเน่ืองมาจากเหตุการณสุ์ดวิสยัตา่ง ๆ อาทิเชน่ ภยัธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประทว้ง, 

การลา่ชา้ของสายการบิน, อุบติัเหตุตา่ง ๆ บนทอ้งถนน 

- บริษัทฯ ไมข่อรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการลา่ชา้หรือยกเลิกของ สายการบิน ตลอดจนจาก

เหตุการณสุ์ดวิสยั ภยัพิบติัธรรมชาติตา่ง ๆ การประทว้ง, หยุดงาน เป็นตน้ รวมทัง้ทรัพยสิ์นสว่นตวัท ัง้หมดของลูกคา้

ในระหวา่งการเดินทาง 

 

- สกลุเงิน  สวิตเซอรแ์ลนด ์ฝรัง่เศส ใชเ้งินสกลุ ยูโร (EURO)  

- ไฟฟ้า 220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขากลม 

 



 
 

 

อุณหภูมิโดยเฉล่ียในแต่ละเดือน ณ เมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สต็อกโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
 



 

ถา้ท่านเจอส่ิงเหล่าน้ี ...... ถึงแมว่้าพาสปอรต์ของท่านยงัไม่หมดอายุก็ตาม  

บริษทัฯ ขอแนะน าว่าควรตอ้งไปท าพาสปอรต์ใหม่ก่อนมาท าการจองทวัร ์

 

- พาสปอร์ตไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนัท่ีจะเดินทาง ทา่นอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเขา้เมืองตา่ง ๆ ... บางทา่นถามตอ่

วา่ “ไมต่รงยงัไงบา้ง” อาทิเชน่  

ไปท าศลัยกรรมมา จนใบหนา้ไมเ่หมือนอดีตท่ีเคยไปท าพาสปอร์ตมากอ่น 

หรือ หนา้พาสปอร์ตอว้นทว้น ปัจจุบนัผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หนา้พาสปอร์ตเป็นชาย ปัจจุบนัเป็นหญิงเต็มตวั ท าจมูก ท าตา ท าปากใหม ่

หรือ หนา้พาสปอร์ตเป็นหญิง ปัจจุบนัเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกลา้ม 

ผา่ตดัขากรรไกร (ท าฟนั / ดดัฟนั) ก็ท าใหใ้บหนา้ รูปหนา้เปล่ียนจากเดิมไดเ้หมือนกนั 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการท่ีส าคญั เพราะฉะนั้น ถา้เกิดมีการช ารุดเสียหาย ผิดไปจากเดิมท่ีทางราชการ

ออกมาให ้จะถือวา่พาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไมส่ามารถใชก้ารไดอ้ีกตอ่ไป อาทิเชน่ หนา้กระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่

ขาดก็ใชต้อ่ไมไ่ด ้หรือชว่งรอยตอ่ของการเย็บเลม่มีการหลุด,             หรือมีการเปียกน ้าเปียกฝนมา ถึงแหง้แลว้

กระดาษก็จะกรอบเห่ียวไมเ่หมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใชง้านไมถึ่ง 6 เดือน .... ขาดไปแค ่1 วนัก็ไมส่ามารถใชเ้ดินทางไดแ้ลว้คะ่ ไมมี่การตอ่รองใด 

ๆ ทัง้ส้ิน  (อายุการใชง้านเหลือไมถึ่ง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแลว้) 

 

************************************************ 

 

ว่าดว้ยเร่ือง “คดีความ / การตัง้ครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเขา้เมือง ไมอ่นุญาติใหบุ้คคลท่ีมี “คดีความ / ค าสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... เชน่ บางทา่นมีไป

ค า้ประกนัและโดนฟ้องรอ้งมา ก็ท าใหไ้มส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไมใ่หท้า่นข้ึนเคร่ืองได ้ ในกรณีหญิงตัง้ครรภ ์ .... วา่ดว้ยเร่ืองของอายุครรภ ์ ในวนัเดินทางทา่น

จะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์แจง้รายละเอียดของอายุครรภใ์หช้ดัเจน 

 

 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ี ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ ไดท้ัง้ส้ิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุม 

ถือเป็นความรบัผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซ้ือทวัร ์โปรดท าความเขา้ใจใหท่้องแทก้่อน 



 
 

หลกัฐานการท าวีซ่าฝรัง่เศส 
 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ีเหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน  และเหลือหนา้ว่างอย่างนอ้ย…3…หนา้ 

2. รูปถ่ายสี-ปัจจุบนัขนาด 35 ม.ม. × 45 ม.ม. จ านวน....2…รูป  (***รูปสีฉากหลงัสีขาวเท่านัน้***)  รูปใหมไ่มเ่กิน 6 เดือน 

- ใบหนา้ตอ้งชดัเจน มองเห็นหนา้ผาก และใบหูทัง้สองขา้ง ... หากมีผมปรกหนา้ ตอ้งใสเ่จลห

วีข้ึน หรือติดก๊ิบ 

- หา้มสวมแวน่ตา และคอนแทคเลนสสี์ตา่ง ๆ 

- หา้มใสเ่คร่ืองประดบั, สรอ้ยคอ, ตา่งหู ทุกชนิด 

3. ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรขา้ราชการ /   

ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาใบหย่า /  

ส าเนาสูติบตัร (ในกรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีข้ึนไป) อย่างละ....2...ชุด    

4. หลกัฐานการท างาน    (จดหมายรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ และตอ้งเป็นฉบบัจริงเทา่นั้น) 

** กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อสถานทูต ** 

- ประกอบธุรกิจส่วนตวั ถา่ยส าเนาหนงัสือจดทะเบียนการคา้ (คดัมาไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย ์

(ตอ้งลงตราประทบัของบริษัทดว้ย) อยา่งละ…1….ชุด 

- พนกังานบริษทั / ขา้ราชการ  ใหห้น่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการท างาน  

(ระบุวนัเขา้ท างาน / ต าแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลาท่ีจะเดินทาง ออกมาไม่เกิน 1 เดือน) 

- เกษียณอายุ…1… ชุด ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการ 

- นกัเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไม่เกิน 1 เดือน) 

- ท าอาชีพอิสระ, แม่คา้ ... พิมพจ์ดหมายรับรองตวัเองแจง้ถึงสถานะปัจจุบนัท่ีท า + รายได ้

5. พนกังานบริษทั ... ถ่ายส าเนาสลิปเงินเดือน (PAY SLIP) ยอ้นหลงั 3 เดือน 

6. หลกัฐานดา้นการเงิน  

- ถา่ยส าเนาสมุดเงินฝากออมทรพัย ์ (ไมร่ับบญัชีกระแสรายวนั) ท่ีมียอดเงินคงเหลือในบญัชีไมค่วรต ่ากวา่ 6 หลกั (หนา้ช่ือ

เจา้ของบญัชี และตวัเลขยอ้นหลงั UPDATE อยา่งนอ้ย 4 เดือน)…1…ชุด (ควรเลือกบญัชีท่ีมีการเขา้ออกเงินอย่าง

สม า่เสมอ ไม่ตอ้งเตมิเงินในบญัชีใหถึ้ง 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีครอบคลุมกับค่าใชจ่้ายใน

การเดินทาง)  

***หมายเหตุ*** ถา้เป็นบญัชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย / ไทยพาณิชย ์/ ยูโอบี / 

ทหารไทย ตอ้งขอใหท้างธนาคารออกเป็น STATEMENT ยอ้นหลงั 4 เดือน…1…ชุด 

7. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบริบูรณ ์ ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกบับิดา/มารดา ท่านใดท่านหน่ึง 

จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา/มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่น

หน่ึงได ้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและตราประทบัจากทางราชการอยา่ง

ถูกตอ้ง…1…ชุด 

8. ใบรบัรองการฉีดวคัซีน (สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้แอพหมอพรอ้ม) เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่ไดร้ับวคัซีนแลว้ 
 



 

 **หมายเหตุ**   - ค่าบริการแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์

  - ส าเนาเอกสารทุกฉบบั (...ลูกคา้จะเซ็นตห์รือไม่เซ็นตก็์ได.้..) 

 

แผนท่ีศูนยย่ื์นวีซ่า TLS CONTACT 

ฝรัง่เศส 

ท่ีอยู ่ สาทรซิต้ีทาวเวอร ์  (บีทีเอส 

ช่องนนทรี)  ชัน้ 12  ถ.สาทรใต ้ 

กรุงเทพฯ  
 

***หมายเหตุ*** 

- เวลาการพิจารณาวีซา่กรุ๊ป 30 วนั ทาง

สถานทูตฝรัง่เศสไม่อนุญาติใหดึ้ง

พาสปอรต์ในระหว่างการย่ืนค ารอ้ง 

- การสแกนลายน้ิวมือทางศูนยย่ื์นวีซา่ TLS 

จะก าหนดวนัสแกนลายน้ิวมือให ้ ซ่ึงไม่

สามารถเปล่ียนแปลงได ้ ตอ้งมาตามวนั

นัดหมายของทาง TLS เทา่นั้น ซ่ึงจะ

ก าหนดการลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 3 อาทิตยก์อ่นการเดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจง้วนัเวลาใหท้า่นอีกครัง้) 

- เอกสารฉบบัจริง ท่ีตอ้งน าติดตวัไปในวนัสแกนลายน้ิวมือ  

บตัรประชาชน+สมุดเงินฝากธนาคาร  

หมายเหตุ 1. การพิจารณาการออกวีซา่ใหห้รือไมใ่ห ้ เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเทา่นั้น บริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวย

ความสะดวกในขัน้ตอนการย่ืนวีซ่า แตใ่นการพิจารณาอนุมติัวีซา่ จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯ 

เท่านัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทา่นท่ีมีเอกสารพรอ้ม และมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปทอ่งเท่ียวยงั

ประเทศตามท่ีระบุเทา่นั้น การปฏิเสธวีซา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซา่ปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์น

การย่ืนขอวีซา่ทอ่งเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจริง   

2. เงินคา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่ ทางสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตก็ไมคื่น

คา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากทา่นตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหม ่ ทา่นก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมเ่องทุก

ครั้ง  

3. หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษทัฯ ขอความรว่มมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์าม

วนันัดหมายท่ีสถานทูตระบุ และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวก และ

ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสาร

ดงักลา่วเชน่กนั 



 

อตัราค่าบริการ .... ยุโรปอลัซาส จุงเฟรา (สวิส-ฝรัง่เศส)  9  วนั  (TG) 
   

 ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 หรือ 3 ทา่น) ทา่นละ 106,900.- บาท 

 เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี  พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ  97,900.- บาท 

 ผูใ้หญพ่กัหอ้งพกัเด่ียว เพ่ิม   13,500.- บาท 
 

***หมายเหตุ***   ถา้มาดว้ยกนั 3 ทา่น จะตอ้งพกัหอ้งรวมกนั 3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง 

หากตอ้งการนอนแยกหอ้งเป็น 2 ทา่น 1 หอ้ง และ 1 ทา่น 1 หอ้ง .... ทา่นจะตอ้งเสียคา่หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิม 
 

 

 อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินส าหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ (รวมคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษน้ี ... ไม่สามารถน ามาแกไ้ข, เปล่ียนช่ือ หรือเรียกเงินคืนได ้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ส้ิน 

2. คา่ธรรมเนียมย่ืนวีซา่กรุ๊ป (กลุม่เชงเกน้วีซา่) แบบท าการปรกติใชเ้วลาย่ืน 3-4 สปัดาห ์

 (ทางสถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมใหท้า่น....ไมว่า่ทา่นจะผา่นการพิจารณาหรือไมก็่ตาม) 

3. คา่อาหาร, คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ ตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ 

4. คา่รถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (ไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ) กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตให ้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั 

5. คา่โรงแรมที่ พกั (ระดบั 3-4 ดาว) พรอ้มอาหารเชา้ตามที่ ระบุในรายการทวัร ์

หมายเหตุ  โรงแรมสว่นใหญใ่นยุโรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่ มีอุณหภูมิต ่า และหากวนัเขา้

พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมตา่งๆ ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทา่ตวั อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการ

ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

6.  คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรัม  

 (สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม)  

7. คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวนัเดินทางท่ีระบุในรายการ (ไมร่วมคา่ทิป

หวัหนา้ทวัร)์ 

8. คา่ประกนัชีวิตระหวา่งการเดินทางกรณีเกิดอุบติัเหตุ คุม้ครองในวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่

รักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบติัเหตุในวงเงินไมเ่กินทา่นละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ค่าประกนัอุบติัเหตุ และค่ารกัษาพยาบาล เฉพาะกรณีท่ีไดร้บัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 

ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นส่วนตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 

*** ลูกคา้ท่านใดมีความประสงคจ์ะซ้ือประกนัการเดินทางเพ่ิมความคุม้ครอง *** 

ส าหรบัครอบคลุมเร่ืองรกัษาพยาบาล / การล่าชา้ของสายการบิน / กระเป๋าเดินทาง 

 (*** แผนประกนัภยัน้ีส าหรับผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 ปี และมีอายุไมเ่กิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วนั  เบี้ ยประกนัภยัเร่ิมตน้  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วนั  เบี้ ยประกนัภยัเร่ิมตน้  970 บาท 



 

 อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

1. คา่ตรวจโควิด RT-PCR TEST ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ 

(หากติดโควิดระหวา่งการเดินทาง ทา่นจะตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ระหวา่งกกัตวัของประเทศนั้นๆ เอง) 

2. คา่โรงแรม – ในกรณีท่ีรัฐบาลมีการประกาศใหก้ลบัมาตอ้งกกัตวั 

3. คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี) 

4. คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต), คา่ท าใบอนุญาติกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือคนตา่งดา้ว  (เป็นหนา้ที่ ของผู ้

เดินทางท่ีตอ้งจดัท าเอง) 

5. คา่ระวางสมัภาระท่ีมีน ้าหนกัเกิน 20 กิโลกรัม / ทา่น 

6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืม และคา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, คา่

โทรศพัทท์างไกล, คา่อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนอนัเกิดจากการลา่ชา้ของสายการบิน และการลา่ชา้ของกระเป๋าเดินทาง 

8. คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทา่นตอ้งดูแลกระเป๋า และทรัพยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง  

9. ค่าทิปพนกังานขบัรถยุโรป (คนละ 2 ยูโร x 7 วนั)   =  ท่านละ 14 ยูโร   

10. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 9 วนั) =  ท่านละ 900 บาท 

 

 ขัน้ตอนการจอง และช าระค่าทวัร ์

1. จองกอ่นลว่งหนา้โดยสง่ส าเนาพาสปอร์ตหนา้แรก พรอ้มช าระเงินค่ามดัจ าท่านละ 65,000.- บาท   

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง …. มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายอ่ืนตอ่ไป  

2. ส าหรับคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือทัง้หมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บกอ่นการเดินทาง 30 วนั 

แมก้รณีท่ียงัไมท่ราบผลวีซา่ ทางบริษัทฯ ก็ขออนุญาตเก็บคา่ทวัร์ท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นตามเง่ือนไขการช าระเงินน้ี 

(หากไมช่ าระภายในเวลาท่ีก าหนด ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ยินยอมใหบ้ริษทัฯ ท าการยกเลิก และยินยอมใหยึ้ดเงินมดัจ าไดท้นัที) 

- บริษทัฯ ไม่มีนโยบายใหท่้านช าระเงินผ่านการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ช่ือส่วนบุคคล ทัง้น้ีเพ่ือความปลอดภยั

ในการช าระเงินของท่านเป็นส าคญั 

- หากตอ้งการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจง้กบัพนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 

 

 เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดงัน้ี.- 

a. ยกเลิกกอ่นเดินทาง 65 วนัข้ึนไป  คืนคา่มดัจ าท ัง้หมด 

b. ยกเลิกกอ่นเดินทาง 64-45 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจริง  

 และ +คา่ด าเนินการ 2,000 บาทตอ่ทา่น 

c. ยกเลิกกอ่นเดินทาง 44-31 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ย 65% ของคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

d. ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30-15 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

e. ยกเลิกกอ่นเดินทาง 14-11 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ย 90% ของคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

f. ยกเลิกกอ่นเดินทาง 10-0 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 



 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงราคาทวัรใ์นกรณีผูร้่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 

2. เด็กท่ีมีอายุระหว่างแรกเกิดถึงสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือท่านท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร ์หรือไมเ้ทา้ ตอ้งอยู่

ในความรบัผิดชอบของตวัท่านเอง ทางบริษทัฯ ไม่สามารถบริการเฉพาะส่วนบุคคลได ้

3. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใด ๆ อนัเกิดจากการปฏิเสธการเขา้หรือออกเมือง การโดนกกัตวั หรือถูกสง่ตวักลบั โดยการ

พิจารณาของเจา้หนา้ที่ ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซ่ึงถือเป็นเหตุท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท ัง้หมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสยั  โดยจะพยายามใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดกบัทา่น  

5. หากในระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียว ทา่นปฎิเสธไมใ่ชบ้ริการใด ๆ ไมว่า่จะบางสว่น หรือทัง้หมด ใหถื้อวา่ทา่นไดส้ละสิทธ์ิ 

และไมส่ามารถเรียกรอ้งขอเงินคืนคา่บริการได ้

6. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจากการลา่ชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ท าใหไ้มส่ามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมได ้

ครบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้ส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสยั

ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมไ่ดร้บัคา่ชดเชยใด ๆ ทัง้ส้ินจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้ส้ิน ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ เชน่ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ชา้ของสาย

การบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจรติดขดั และทรัพยสิ์นสว่นตวัสูญหาย 

หรือหลงลืมตามสถานที่ ตา่ง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเหตุการณด์งักลา่วอยูน่อกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษทัฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินเอง (การแลกไมล ์หรือไป-กลบัไม่พรอ้มกรุป๊)     กรุณา

แจง้พนักงานขายก่อนล่วงหนา้ 35 วนั หรือกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งท าการออก        ตัว๋โดยสาร

ภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ ของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไมข่อรับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้ส้ิน 

 

ราคาดงักล่าวขา้งตน้ .... สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ ์

อตัราแลกเปล่ียน, ค่าน ้ามนั และค่าภาษีต่าง ๆ ของสายการบิน  ฯลฯ 

 


