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ซูริค – ลูเซิร์น – อนิเทอร์ลาเก้น – ทะเลสาบทิติเซ่  
 (*** ... พิชิตยอดเขาจงุเฟรา TOP OF EUROPE ...  ***) 

ไฟรบวร์ก – อองกเีชม – กอลมาร์ – สตารสบูร์ก – น่ังรถไฟด่วน TGV 
ปารีส – ช้อปป้ิงเอ้าท์เล่ต์ – พระราชวงัแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาตองมูซ 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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กำหนดการเดินทาง   1-9 พ.ค. / 13-21 พ.ค. / 2-10 ม.ิย. /  

12-20 ก.ค. / 27 ก.ค.-4 ส.ค. / 11-19 ส.ค. /  

22-30 ก.ย. / 12-20 ต.ค. / 22-30 ต.ค. 2565 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – ซูรคิ 
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชั้นที ่4  ผูโ้ดยสารขาออก  ประตูทางเขา้ที ่3 

เคาน์เตอร์แถว D  สายการบนิไทย แอร์เวย์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทวัร์  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 

 

 

 
 

 

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทวัร์ ณ จุดนัดพบ  

❖ บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนำติดตัวถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ำหน ดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
❖  

 

วันทีส่องของการเดนิทาง    ซูรคิ – ลูเซร์ิน – อนิเทอร์ลาเกน้ 
 

01.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดยเที่ยวบินที่  TG 970 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  12 ชัว่โมง 5 นาที) 

07.50 น. เดินทางถึง นครซูรคิ เมอืงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลิมมัท มีป่าไม้

เขียวชอุ่มแซมด้วยบ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่ง 

(เวลายุโรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

(เวลายุโรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซริ์น เมืองตากอากาศริมทะเลสาปที่โด่งดังของสวิส และยงัมี

ความสำคัญในด้านการกอ่กำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ต้ังอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีชื่อว่า 

เวียวาลดส์แตรท์เตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ  

(ระยะทางประมาณ  68  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

จากนัน้ นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สงิห์โตแกะสลัก ริมหน้าผา

สัญลักษณ์แห่งความกลา้หาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละ ที่ถูก

สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิส ที่เสียชีวิตจากการ

ปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส จากนั้น นำท่าน

ชม สะพานไมช้าเปล เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในลูเซริ์น 

ที่มีอายุกว่า 800 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ และที่มี

ชื่อเสียงไปทั่วโลกและมีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิรน์ เป็น

สะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด จากนั้น มีเวลาให้ท่าน

เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งท่ีมีร้านตวัแทนจำหน่ายนาฬิกา

ชื่อดงั (ฮอยเออร์, กุชชี,่ โรแล็กซ,์ โอเมก้า,  ลองยิน, 

สวอ๊ท ฯลฯ) อาทิ ร้านบคุเคอเรอร์, กอืเบอลิน, เอม็บาสซี่    

ร้านขายของท่ีระลึก...มีดพับทหารสวิส, ช็อคโกแล็ต, และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดทีี่มีชื่อเสียง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเกน้ เมืองที่มีทิวทศันง์ดงามในดา้นของทะเลสาบอีกเมืองหนึ่ง 

เนื่องจากเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ตรงกลาง ระหว่างทะเลสาบ 2 แห่งนั่นคือ ทะเลสาบธุน และ

ทะเลสาบเปรียนซ ์ เสมือนประหนึ่ง เมืองแห่งนี้ถูกโอบลอ้มอยู่ในออ้มกอดของหุบเขา และ

สายน้ำสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบ จากนั้น มเีวลาให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ ที่มี

ร้านตวัแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง หรือเดินเล่นไปตามถนนใจกลางเมือง หามุมถ่ายรูปกับขุนเขา

จงุเฟราอันสวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดท้ังปี 

(ระยะทางประมาณ  68  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

18.30 น รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร       

*** ชมิอาหารพืน้เมือง ”ฟองดวู”์ เมนูขึน้ชือ่ของสวสิ *** 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  METROPOLE  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง อนิเทอร์ลาเกน้ – ยอดเขาจุงเฟรา –  

 ทติเิซ ่ (เยอรมัน) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมอืงกรนิเดอวาลด์ จดุเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเขาจงุเฟรา เมื่อปี 2001  

ยูเนสโกป้ระกาศให้เขาจุงเฟรา เปน็พืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาติแหง่แรกของยุโรป 

(ระยะทางประมาณ  21  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาที) 
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จากนั้น นำท่าน นัง่รถไฟ ท่องเทีย่วธรรมชาติ

ของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิส เมือ่ปี 

2001 UNESCO ประกาศใหย้อดเขาจงุเฟราเปน็พืน้ที่

มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยุโรป แล้ว

เปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่เมืองไคลน์ชีเด็ก ขึ้นพชิิต

ยอดเขาจงุเฟราท่ีมีความสูงกว่าระดบัน้ำทะเลถึง 

11,333 ฟุต ซึ่งได้รบัการยกยอ่งวา่เปน็ Top of Europe จนถึงสถานี     

จงุเฟรา จากนั้น ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง 

Sphinx จดุชมวิวที่สูงท่ีสุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จดุ  

3,571 เมตร ชมถ้ำน้ำแข็งท่ีแกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 

เมตร สัมผัสกับภาพของธารนำ้แข็ง Aletsch ท่ียาวที่สุดในเทือกเขา

แอลป ์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย จากนั้น 

อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจงุเฟรา 

อาทิ สนามสกี, สโนบอรด์, สุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมในค่าทัวร์) หรือ เพิ่ม

ประสบการณ์กบัจานหิมะ สำหรับท่านที่ชอบความมนัส์ สนุกกันแบบสุด 

ๆ บนลานหิมะ และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการ

ไปรษณียท์ี่สูงที่สุดในยุโรป  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคารบนยอดเขา 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองทติิเซ่ ในเขตป่าดำทางใต้ของเยอรมัน สถานตากอากาศที่มีชือ่เสียงที่

สวยงามทั้งหน้าร้อน และหน้าหนาว เนื่องจากเป็นเมืองท่ีมีภูเขา 

ล้อมรอบ และมากมายด้วยทะเลสาป ที่อุดมไปด้วยป่าสนเขียวเข้มจน

ได้รับฉายาว่าป่าดำ จากนั้น นำท่านชม ทะเลสาบทิตเิซ่ ทะเลสาบเล็ก ๆ 

บรรยากาศนา่รัก ๆ ที่ต้ังอยู่ใจกลางเขตป่าดำ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

ที่อุดมสมบรูณข์องที่นี้ คือ บริเวณเขตท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงที่สุดของ

เยอรมัน ปา่ดำยงัเปน็แหลง่ผลตินาฬกิากุก๊กูที่ดทีีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก 

จากนั้น เลือกซื้อสินค้าคณุภาพ รวมทั้งของที่ระลึกต่าง ๆ อาทิ ผ้าทอ เซรามคิ ไม้แกะสลกั 

(ระยะทางประมาณ  231  กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  BEST WESTERN HOFGUT  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง ทะเลสาบทติเิซ ่– ไฟรบวร์ก –  

 อองกีเชม  (ฝรัง่เศส) – กอลมาร์ – สตราสบูร์ก 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฟรบวรก์ เมืองที่ได้ชื่อวา่สวยทีสุ่ดในเขตปา่ดำ อยูท่างตะวันตกเฉียงใต้

ของแคว้นบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก ใกล้ชายแดนฝรั่งเศสและสวิส เป็นเมืองที่มีอากาศด ี และ

อบอุ่นที่สุดในเยอรมนีอีกด้วย เป็นเมืองเก่าที่ถูกก่อตั้งมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1120 และมีความเก่าแก่

มากแห่งหนึ่งของประเทศ  

(ระยะทางประมาณ  24  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาที) 

จากนั้น นำท่านเดินเล่นชมถนนที่สวยสุดของเมืองท่ีเรียกว่า 

Konviktstrasse เป็นบริเวณที่มีร้านค้ามากมาย มีไม้เลื้อยขึ้นตามบ้าน 

ทำให้ถนนเส้นนี้น่ารักยิ่งขึ้นไปอีก ทีไ่ม่ควรพลาดชม และถือเป็นไฮไลท์

ของเมืองแห่งนี้คือ Bachle หรอืรางน้ำเล็ก ๆ ทีต่ั้งอยู่ริมถนนเกือบทุก

เส้นในเมือง สร้างขึ้นในสมัยยคุกลางเป็นที่ระบายของเสีย ดบัไฟ และใช้

ป้องกันไม่ให้ไฟลามตอนเกิดไฟไหม้ และให้สัตว์ได้ดืม่กิน 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นอองกีเชม หมู่บ้านท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็น “อีกหนึง่หมู่บา้นทีส่วย

ทีสุ่ดของฝรัง่เศส” เป็นหมู่บ้านท่ีได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวแห่งหนึ่งของแคว้นอัลซาสอีก

ด้วย จากนัน้ นำท่านเดินชมความงดงามไปตามถนนก้อนกรวดอันคด

เคี้ยวของหมู่บ้าน ตื่นตาไปกับความงดงามของเหล่าอาคารบ้านเรอืนที่

ยงัคงกลิ่นอายความเป็นยุคกลางไว้เป็นอย่างดี  ชมความเก่าแก่ของ

อาคารไม้โบราณที่แต่งแต้มด้วยสีสันสีสดใส  และเดินลัดเลาะไปชมหมู่

ดอกไม้หลากสีสันทีอ่อกดอกชูช่อตามระเบียงบ้าน ราวกับจะเชื้อเชิญแขก

ต่างถิ่นให้เข้าไปชื่นชมความงดงาม และชมลานน้ำพุที่สร้างในแบบเรเนส

ซองส์ อีกหนึ่งจดุท่องเท่ียวที่หลายคนอาจบ่นเสียดายถ้าหากไมไ่ด้ไปเยือน  

(ระยะทางประมาณ  57  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ เมืองเล็ก ๆ ที่มคีวามโรแมนติกเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็น

สถานที่ท่ีคู่รักมักจะให้คำสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน ด้วยบรรยากาศท่ีสวยงาม  

(ระยะทางประมาณ  9  กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  15 นาท)ี 

จากนั้น นำทา่นเดินเล่นชม เมืองกอลมาร์ เป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปตัยกรรม และบรรยากาศของเมือง

โบราณ มีบ้านเรือนที่สวยงาม และได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี ปจัจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนี้

ได้กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับต้นๆ ของ

ประเทศฝรั่งเศส บ้านเรือน จะเป็นบ้านครึ่งไม้ซุง เป็น

แบบบ้านท่ีเป็นเอกลักษณ ์ และเห็นได้ทั่วไปในแคว้นอัล

ซาส ลกัษณะพิเศษของบ้านจะขึ้นโครงบ้านด้วยไม้ทั้ง

หลังรวมทั้งหลังคาก่อน จากนั้นก็จะโบกปูนระหว่างช่อง

ไม้ แล้วทาทบัด้วยสีสันสวยงามตามใจเจ้าของบ้าน เมือง

นี้ยงัมคีลองน้ำไหลผ่าน จดัเปน็อีกเมืองที่ถูกจดัให้เป็นเมืองทีม่ีความโรแมนติก ซึ่งบริเวณนี้ถูก

เรยีกว่า ลิตเติล้เวนซิ เป็นมุมบงัคับที่นกัท่องเที่ยวส่วนมากต้องมาเก็บภาพเปน็ที่ระลึก 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบรู์ก เป็นเมืองหลวงของ แควน้อัลซาส ประเทศฝรั่งเศส ที่หลาย

คนต่างร่ำลือกันว่า แควน้อัลซาสยงัคงรักษาวัฒนธรรม และประเพณที้องถิ่นเอาไว้เป็นอย่างดี 

ดินแดนที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิต และความเป็นอยู่แบบเก่า รวมไปถึงเหล่าอาคารบ้านเรือน ท่ี

ยงัคงเป็นสถาปตัยกรรมท้องถิ่น ที่มีความสวยงามไม่เปลี่ยนแปลง เมืองสตราสบรู์กนีต้ัง้อยู่

บริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์ บนพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี  ได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของยุโรป 

(ระยะทางประมาณ  80  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชัว่โมง 15 นาท)ี 

จากนั้น นำท่านเดินเล่นชมเมืองสตราสบูร์ก เมืองมรดกโลกดา้นมนุษยชาตขิอง

องค์การยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่ง

ฝรั่งเศส เป็นเมืองที่เรยีกได้ว่าม ี2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน 

จากนั้น มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมย่านเมอืงเก่าที่เรียกว่า LE PETITE 

FRANCE ผา่นชม มหาวหิารนอทเทรอดาม ที่ย่ิงใหญ่อลังการ ซึ่งได้รับ

การยกย่องให้เป็น มหาวหิารที่ดทีีสุ่ดแหง่หนึง่ของยุโรป ออกแบบด้วย

สถาปตัยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลัง โดยสร้าง

ขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 

260 ปี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร   

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่า้ของการเดนิทาง    สตราสบูร์ก – นัง่รถไฟ TGV – ปารีส  (เอา้ท์เลต่์) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟ 

............. น. นำท่านโดยสาร รถไฟดว่น TGV ทีว่ิง่ดว้ยความเรว็กวา่ 

300 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง    

............. น. เดินทางถึง กรงุปารีส ประเทศฝรั่งเศส นครที่มากด้วย

ประวัติศาสตร์ท่ีรุ่งเรืองและล่มสลาย ปารีสเป็นเมืองผู้นำ

แห่งโลกแฟชั่น เมืองอันสวยสดด้วยศิลปะ และสวยที่สดุในโลกสำหรับอีกหลาย ๆ คน และมี

สถาปตัยกรรมแหล่งรวมแฟชั่นชั้นนำของยุโรป 

จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ ลาวัลเลย่ ์ วลิเลจ เอ้าท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้

เลือกชมกว่า 120 ร้านคา้ เช่น Armani, Burberry, Christian Lacroix, Jimmy Choo, Paul 

Smiths, Polo Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Valentino เป็นต้น  

(ระยะทางประมาณ  39  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาท)ี 

 

 

 

(*****  อาหารกลางวัน  ....  อสิระตามอัธยาศัย  ....  ไมร่วมอยู่ในรายการ  *****) 
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บ่าย ให้ท่านไดส้นุกสนานกับการจบัจ่ายสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าบรุุษ เสื้อผ้าสตร ีอุปกรณ์

กีฬา ของใช้ภายในบ้าน และอื่น ๆ อีกมายมาย ซึง่เป็นแบรนด์ดัง ๆ มีชื่อเสียง ในราคาลดพิเศษ

สุดต้ังแต ่ 30–60% ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร 

นำท่านเดินทางกลับกรุงปารีส 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE VELIZY  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่กของการเดนิทาง    ปารีส  (พระราชวงัแวรซ์ายส)์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวง และศูนยก์ลางการเมืองการปกครอง ในสมัย

รัชกาลพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 

จากนั้น นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ เป็นพระราชวังหลวง ตั้งอยูท่ี่เมืองแวร์ซายส ์ ซึ่งปจัจุบัน

เป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ เป็นพระราชวังที่ย่ิงใหญ่ และที่ได้ชื่อว่า

งดงามวิจิตรบรรจงท่ีสุดในยุโรป และนับเป็นหนึง่ในเจด็สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคปัจจุบันดว้ย  

ชมพระราชวังอันล้ำเลิศทางศิลปะของเลอโวโมทรท์ และเลอโน ที่ได้ก่อสร้างขึ้นตามพระราช

ประสงค์ของพระเจ้าหลุยสท์ี่ 14 นำท่านชมพลับพลาที่ท้องพระโรง ห้องพระบรรทม พระราชินี 

และห้องต่าง ๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปวัตถุ ล้ำคา่รวมถึงเฟอร์นิเจอร์

มากมาย ที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ท่ีโด่งดังไปทั่วโลก ชมห้องประวัติศาสตร์ ห้องกระจก 

ฮอลล์ ออฟมิเรอร์ ที่เยอรมนียอมลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งท่ี 1 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย มีเวลาอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซือ้สินค้าแบรนดเ์นมชื่อดงั ที่ห้างแกลลารี-ลาฟาแยตต ์ เป็น

ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีสได้ตามอัธยาศัย 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE VELIZY  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีเ่จด็ของการเดนิทาง    ปารีส  (ลอ่งเรือบาตองมูซ) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

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
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จากนั้น นำทา่นผ่านชมโอเปร่าเฮาส์ ย่านการค้า จนกระทั่งถึง กรองด์ บูเลอวาดร,์ ประตูชยั, ชม

ทิวทศันข์องร้านค้าบตูิคชั้นนำระดบัโลก ที่ต้ังเรียงรายอยู่บนถนนชองเชลิเช 

ต้นแบบถนนราชดำเนิน ผ่านจัตุรสัแห่งความสามคัคี,  โดมแองวาลคิสถานที่

เก็บพระศพของนโปเลียน ชมอาคารพิพธิภณัฑ์ศิลปะสมัยใหม่ 

พิพิธภัณฑ์ญ่ีปุ่น ฯลฯ  จากนั้น ให้ท่านได้เก็บภาพสวยของหอคอย  

ไอเฟลิจากบริเวณจตุรัสทรอคาเดโร 

จากนั้น นำท่าน ลอ่งเรอืบาตองมูซส์ เพื่อชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสอง

ฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วย

ศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรคา่แก่การอนุรกัษ ์ และสร้างภาพให้

ปารีสโดดเด่น เป็นนครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมความ

สวยงามของโบสถ์นอร์ทเทรอดามอันศกัดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุกว่า 800 ปี 

ตั้งเด่นเป็นตระหง่านริมแม่น้ำแซนดท์ี่สวยงามอย่างย่ิง     

(***หมายเหตุ*** จะงดในกรณีทีน่ำ้ลน้ตลิง่ และมีเหตุการณ์นัดหยุดงาน) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านถ่ายรูปบริเวณหน้า พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน

ชื่อดัง เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิด

ให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัย

ราชวงศค์าเปเทียง ตวัอาคารเดิมทีเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปจัจุบนัเป็นสถานที่ท่ีจัดแสดง

และเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่า ระดบัโลกเป็นจำนวนมาก 

จากนั้น มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งซ้ือสนิค้าปลอดภาษีมากมายที ่ DUTY FREE อาทิ น้ำหอมหลากหลาย     

แบรนด์เนมชั้นนำ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องสำอางต่าง ๆ มากมายในราคาถูก ฯลฯ 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE VELIZY  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีแ่ปดของการเดนิทาง    ปารีส – กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ชาร์ล เดอ โกล  ชานกรุงปารีส 

13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG 931   

  (ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  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
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วันทีเ่กา้ของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ 
 

05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  ชัน้ 2  ผู้โดยสารขาเขา้ โดยสวัสดิภาพ................ 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

 

*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย ์.... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 

 

 

- สกุลเงนิ  สวติเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส ใชเ้งนิสกุล ยูโร (EURO)  

- ไฟฟา้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อุณหภูมโิดยเฉล่ียในแตล่ะเดือน ณ เมืองตา่งๆ 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 

 สตอ็กโฮลม์ -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 
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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายุกต็าม  

บรษิัทฯ ขอแนะนำวา่ควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหมก่อ่นมาทำการจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดดัฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปยีกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดีความ / การต้ังครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดคีวาม / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี้ ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทัวร์ โปรดทำความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐานการทำวีซ่าฝรัง่เศส 
 

1. หนังสือเดนิทาง (Passport) ที่เหลอือายุเกนิกวา่ 6 เดือน  และเหลือหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รูปถา่ยสี-ปจัจุบนัขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป  (***รูปสีฉากหลังสีขาวเทา่นัน้***)  รูปใหมไ่ม่เกิน 6 เดือน 

- ใบหน้าต้องชัดเจน มองเห็นหน้าผาก และใบหูทัง้สองข้าง ... หากมีผมปรกหน้า 

ต้องใส่เจลหวีขึ้น หรือติดกิบ๊ 

- ห้ามสวมแว่นตา และคอนแทคเลนส์สีต่าง ๆ 

- ห้ามใส่เครื่องประดบั, สร้อยคอ, ต่างหู ทกุชนิด 

3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบา้น / สำเนาบตัรขา้ราชการ /   

สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหยา่ /  

สำเนาสูตบิัตร (ในกรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีขึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลักฐานการทำงาน    (จดหมายรบัรองการทำงาน เปน็ภาษาอังกฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่านั้น) 

** กรุณาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทูต ** 

- ประกอบธุรกจิสว่นตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบยีน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนักงานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทำงาน  

(ระบุวันเขา้ทำงาน / ตำแหนง่ / เงนิเดือน / ระยะเวลาที่จะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษียณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ 

- นักเรียน / นักศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดือน) 

- ทำอาชีพอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจบุนัที่ทำ + รายได้ 

5. พนักงานบรษิัท ... ถา่ยสำเนาสลปิเงนิเดอืน (PAY SLIP) ยอ้นหลัง 3 เดือน 

6. หลักฐานดา้นการเงนิ  

- ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากออมทรพัย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรายวนั) ที่มียอดเงินคงเหลอืในบัญชีไม่ควรต่ำกว่า 6 หลัก 

(หน้าชื่อเจ้าของบัญช ีและตวัเลขย้อนหลัง UPDATE อยา่งน้อย 4 เดอืน)…1…ชุด (ควรเลือกบัญชทีีม่ีการเขา้ออกเงนิ

อยา่งสมำ่เสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบัญชใีหถ้งึ 6 หลัก เพือ่ใหแ้สดงวา่มีฐานะการเงนิเพียงพอทีค่รอบคลุมกบั

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง)  

***หมายเหตุ*** ถา้เปน็บัญชีเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย / ไทยพาณชิย์ / ยูโอบี / 

ทหารไทย ตอ้งขอใหท้างธนาคารออกเปน็ STATEMENT ยอ้นหลัง 4 เดือน…1…ชุด 

7. กรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบดิา/มารดา ทา่นใดทา่น

หนึง่ จะต้องทำจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนญุาตให้บุตร

เดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชือ่และตรา

ประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง…1…ชุด 

8. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีแอพหมอพร้อม) เพือ่เป็นการยืนยนัว่าได้รบัวคัซีนแล้ว 
 

 **หมายเหต*ุ*   - คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร์ 

  - สำเนาเอกสารทุกฉบับ (...ลูกคา้จะเซน็ตห์รือไมเ่ซน็ต์กไ็ด้...) 
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แผนทีศู่นย์ยื่นวีซา่ TLS CONTACT ฝรัง่เศส 

ที่อยู่  สาทรซิตีท้าวเวอร์  (บีทีเอส ช่องนนทรี)  ชัน้ 12  ถ.สาทรใต้  กรุงเทพฯ  
 

 

***หมายเหตุ*** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน 

ทางสถานทูตฝรัง่เศสไมอ่นุญาตใิหด้งึ

พาสปอร์ตในระหวา่งการยื่นคำรอ้ง 

- การสแกนลายนิ้วมือทางศนูยย์ื่นวีซ่า 

TLS จะกำหนดวนัสแกนลายนิว้มือให้ 

ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ ตอ้ง

มาตามวันนัดหมายของทาง TLS 

เท่านั้น ซึ่งจะกำหนดการล่วงหน้า 

อย่างน้อย 3 อาทติย์ก่อนการ

เดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวนัเวลา

ให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ที่ต้องนำติดตวัไป

ในวันสแกนลายนิ้วมือ  

บตัรประชาชน+สมุดเงนิฝากธนาคาร  

 

 

หมายเหตุ 1. การพิจารณาการออกวีซ่าให้หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิัทฯ เปน็แค่

ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่น

ดุลพนิจิของทางสถานทูตฯ เทา่นัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้ม และ

มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทา่นั้น การปฏิเสธวีซ่าอัน

เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   

2. เงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตก็ไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ท่านก็

ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เองทุกครั้ง  

3. หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณต์ามวันนัดหมายที่สถานทูตระบ ุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 
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ถ้าท่านจองทัวร์แล้วรบกวนกรอกข้อมูลค าร้องเพิม่เติม 1 คน / 1 ใบ 
พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทางแล้วกรุณาส่งแฟกซ์ได้ที่เบอร์ 02-231-3399  

เพ่ือมาจองควิย่ืนวซ่ีาฝร่ังเศส 

 

ข้อมูลค าร้องเพิ่มเติมของวซ่ีาฝร่ังเศส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ช้ัน-ยศ             
วัน/เดือน/ปีเกดิ     สถานที่เกดิ       
หมายเลขหนังสือเดินทาง                
วันที่ออกหนังสือเดินทาง           วันท่ีหมดอายุหนังสือเดินทาง    
สถานภาพ    โสด   แต่งงาน   แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)  
     หม้าย  หย่า 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ (บ้าน)     มือถือ         
อาชีพ    พนักงาน    เจ้าของกจิการ   ประกอบอาชีพอสิระ 

 เกษียนอายุ   นักเรียน   ว่างงาน      อ่ืนๆ 
ช่ือบริษัท / โรงเรียน................................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่ท่ีท างาน / โรงเรียน.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)      โทรสาร      
อเีมล์ (ส านักงาน)      อเีมล์ (ส่วนตัว)      
ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปีหรือไม่          

 
*** หมายเหตุ *** กรุณากรอกข้อมูลตามเป็นจริง 
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อัตราคา่บรกิาร .... ยุโรปอัลซาส จุงเฟรา (สวสิ-ฝรั่งเศส)  9  วัน  (TG) 
   

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ  106,900.- บาท 

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ  97,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   13,500.- บาท 
 

***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุป๊ราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถนำมาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรือเรียกเงนิคืนได้ ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห ์

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศนำเท่ียวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. คา่โรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร ์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเปน็ผลที่ทำให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ำหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการนำทัวรโ์ดยหัวหน้าทวัร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกนัชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพยส์นิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรบัครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริม่ต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ทา่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตวัของประเทศนั้นๆ เอง) 

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีท่ีรฐับาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงินและใบกำกับภาษี) 

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจัดทำเอง) 

5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรัพยส์ินด้วยตัวท่านเอง  

9. คา่ทปิพนักงานขบัรถยุโรป (คนละ 2 ยโูร x 7 วนั)   =  ทา่นละ 14 ยูโร   

10. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 9 วนั) =  ทา่นละ 900 บาท 

 

 ขัน้ตอนการจอง และชำระคา่ทวัร์ 

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พรอ้มชำระเงนิคา่มัดจำทา่นละ 60,000.- บาท   

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้ารายอื่นต่อไป  

2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัรท์ี่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี ้

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที) 

 

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น  

บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

 

- บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายใหท้า่นชำระเงนิ

ผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 

ชือ่สว่นบุคคล ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่น

เปน็สำคัญ 

 

- หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบคุคล 

กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คืนค่ามัดจำทัง้หมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จา่ย 65% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่ีอายุระหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือทา่นทีม่ีความจำเปน็ตอ้งใชว้ีลแชร์ หรือไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของตวัทา่นเอง ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตวั

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าทีด่้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ใหถ้ือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไมส่ามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

6. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัย์สินส่วนตวัสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วัน หรือกรณีทีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลีย่น, คา่นำ้มัน และคา่ภาษีตา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์...... สวติเซอร์แลนด์-ฝร่ังเศส (อลัซาส)  9  วนั (TG) .......วนัเดินทาง................................................... 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
          (.......................................................)      

    

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 

 


