
#14638 ทัวรยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน
5 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน ยอดเขาจุงเฟรา บิน TG
ทัวรยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส ฮัลลสตัทท ถนนมาเรียเทเรซา ถํ้า
นํ้าแข็ง 1,000 ป ชมมหานครปารีส จัตุรัสคองคอรด ถนนชองเอลิเซ จัตุรัสทรอ
คาเดโร ถายภาพคูกับหอไอเฟล ประตูชัยนโปเลียน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานแฟรงคเฟิรต - โอเบอรอัมเมอรเกา - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอย
ชวานสไตน - ฟุสเซน   

Euro Park Hotel
หรือเทียบเทา

3 ฮัลสตัทท - ชาลสบวรก - บานเกิดโมสารท   
Austria Trend
Mitte หรือเทียบเทา

4 อินสบรูค - ถนนมาเรียเทเรซา - เสาอันนาซอยแล - หลังคาทองคํา - อินเทอรลาเคน   
City Oberland
หรือเทียบเทา

5 กรินเดอรวาล - รถไฟจุงเฟราบาหน - สถานีไคลนไชเด็ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซพา
เลซ - ดิจอง   

Novotel Hotel
Dijon Sud หรือ
เทียบเทา

6 ปารีส - พิพิธภัณฑลุฟว - จัตุรัสคองคอรด - ถนนชองเอลิเซ - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอ
คาเดโร - ประตูชัยนโปเลียน - ดิวต้ีฟรี - หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต   

Best
Western Hotel
CDG Airport หรือ
เทียบเทา

7 ทาอากาศยานชารลเดอโกลล    -

8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 ฿56,900 ฿56,900 ฿56,900 ฿15,900

22 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 ฿56,900 ฿56,900 ฿56,900 ฿15,900

29 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 ฿56,900 ฿56,900 ฿56,900 ฿15,900

5 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 ฿56,900 ฿56,900 ฿56,900 ฿15,900

12 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 ฿56,900 ฿56,900 ฿56,900 ฿15,900

19 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 ฿56,900 ฿56,900 ฿56,900 ฿15,900

26 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66 ฿56,900 ฿56,900 ฿56,900 ฿15,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต - โอเบอรอัมเมอรเกา - โฮเฮนชวาน
เกา - ปราสาทนอยชวานสไตน - ฟุสเซน

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 เคารเตอรสาย
การบินไทย (เคาเตอร A – B) พรอมเจาหนาท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.55 น. ออกเดินทางสู เมืองแฟรงคเฟิรต โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 924

07.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ แฟรงคเฟิรต ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการตรวจคนเขา เมือง และดาน
ศุลกากรเรียบรอยแลว

นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “เมือง โอเบอรามาเกา” “Oberammergau” เมืองเล็กๆ ตัวเมืองยังงดงามดวยภาพเขียนสี
บนผนังบานเรือนท่ีเกี่ยวกับคริสตศาสนาท่ัวท้ังเมืองมีรานรวงเล็กๆท่ีจําหนายสินคาของท่ีระลึกสําหรับศาสนิก เก็บภาพประทับ
ใจกับบรรยากาศท่ีคลาสสิก

นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “เมืองโฮเฮนชวานเกา” ในแควนบาวาเรียของเยอรมนี เมืองท่ีตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใต
ของเยอรมนี ติดชายแดน ชมกับทิวทัศนริมสองขางทางท่ีเต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสูเมืองชวานเกา เมืองชน
บทเล็กๆ ท่ีแสนโรแมนติก

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเปล่ียนการเดินทางโดย น่ังรถมินิบัสขึ้นสูยอดเขา (ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย รถมินิบัสอาจปิดบริการเพ่ือความ
ปลอดภัย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการนําทานเดินเทาขึ้นแทน)

้ ่



นําทานเขาชมภายใน* “ปราสาทนอยชวานชไตน” (กรณีอากาศไมเอ้ืออํานวย เพ่ือความปลอดภัยขอผูเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการนําทานเดินเทาขึ้นแทน) ปราสาทท่ีไดชื่อวาเป็นตนแบบการสรางปราสาทเทพนิยายของเจาหญิงนิทราแหงดี
สนียแลนด ซ่ึงไดถูกตกแตงไวอยางอลังการตั้งอยูในเทือกเขาแอลปแถบแควนบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สรางในสมัยพระเจาลุด
วิกท่ี 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญยักษ สูงกวา 200 เมตร

*กรณีคิวการเขาชม ปราสาทนอยชวานชไตนเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการนําทานไปถายรูปคูกับปราสาทนอยชวานช
ไตน(ภายนอก) และนําทานเขาชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน

จากนั้นออกเดินทางสู เมืองฟุสเซน

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Euro Park Hotel หรือระดับใกลเคียง

ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต

โอเบอรอัมเมอรเกา

โฮเฮนชวานเกา

 เชา

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต ตั้งอยูท่ีแฟรงกเฟิรต เยอรมนี เป็นทาอากาศยานท่ี
ใหญท่ีสุดของเยอรมนี และใหญเป็นอันดับ 3 ของยุโรป

โอเบอรอัมเมอรเกา เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีรูจักมากแหงหน่ึงในแควนบาวาเรียตอนบนเพราะ
เป็นศูนยกลางของศิลปะการวาดภาพบนผนังอยางลุฟเทิลมาลเลไร ก็คงจะจริง เพราะเดิน
ผานบานหลังไหน อาคารไหน ลวนแตวาดภาพประกวดประขันกันไวอยางเต็มท่ี แตละ
หลังอลังการงานสรางจริงๆ จุดเดนท่ีสุดของเมืองเป็นโบสถคาทอลิชเชอรเคียเชอ สีเหลือง
ออนท่ีมีโดมหัวหอมสีเขียวท่ีมองจากจุดใดของเมืองก็จะเห็น ตลอดทางท่ีเราเดินไปรานคา
สวนใหญมีสินคาจําพวกของท่ีระลึกท่ีใชฝีมือทําจากไม

เป็นเมืองเล็กๆ ในเขตเทศบาลเมืองของ Schwangau รัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน โดย
อยูบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมันและออสเตรีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปราสาทนอยชวานสไตน บาย

ท่ีน่ีนับเป็นหน่ึงในปราสาทท่ีโดงดังท่ีสุดในโลก ตัวปราสาทตั้งอยูบนยอดเขา ท่ีรายลอม
ดวยภูมิทัศน ท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดานลาง จุดประสงคของการสราง
ปราสาทน้ีเพ่ือใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติอันงดงามรอบดาน



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ฮัลชตัทท - ชาลสบวรก - บานเกิดโมสารท

น่ังรถมินิบัสขึ้นสูยอดเขา (ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย รถมินิบัสอาจปิดบริการเพ่ือความปลอดภัย ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการนําทานเดินเทาขึ้นแทน)

“ปราสาทนอยชวานชไตน” (กรณีอากาศไมเอ้ืออํานวย เพ่ือความปลอดภัยขอผูเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการนําทาน
เดินเทาขึ้นแทน) *กรณีคิวการเขาชม ปราสาทนอยชวานชไตนเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการนําทานไปถายรูปคูกับปราสาท
นอยชวานชไตน(ภายนอก) และนําทานเขาชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน

ฟุสเซน
เป็นเมืองท่ีตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี ซ่ึงจะติดกับชายแดนออสเตรีย
เมืองฟุสเซนนั้น เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นท่ีตั้งปราสาทของกษัตริย
บาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญท่ีมีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เมืองฟุส
เซน เป็นเมืองท่ีมีความนารัก และตกแตงไปดวยสีสันท่ีสวยงามของบานเรือนและโรงแรม
ท่ีพักซ่ึงแตละแหงจะมีเอกลักษณเฉพาะตัว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Euro Park Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางสู "เมืองฮัลลสตัทท" เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยูทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบ
ฮัลลชตัทท ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซคัมเมอรกุท และยังเป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมมากเป็นอันดับตนๆ
ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลลชตัททนั้นอยูในรัฐอัปเปอรออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมี
วัฒนธรรมสืบทอดตอกันมานานถึง 3,500 ปี

อิสระเดินเลนชมเมือง ฮาลสตัดซ ชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสนหเฉพาะตัวดวยการประดับเครื่องไมและเก็บเกี่ยวประสบการณ
จากจารีตประเพณีท่ียังคงมีชีวิตชีวา

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสู เมืองซอลสเบิรก เมืองท่ีมีขนาดใหญเป็นอันดับสี่ของประเทศออสเตรีย เมืองแหงน้ีเต็มไปดวยศิลปะแบบบาโรค
จนไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบาโรค เป็นบานเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวลฟกังก อมาเดอุส โมสารท (Wolfgang
AmadeusMozart)และเป็นสถานท่ีถายทําภาพยนตรอมตะเรื่อง The Sound of Music และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยองคการยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1997

นําทานเดินขามสะพานแมน้ําซอลทอันงดงามมุงสู เขตเมืองเกาเพ่ือถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ บานของโมสารท นําทานชมสถาน
ท่ีถายทําท่ีสําคัญๆท่ีทานตองตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของสถานท่ีตางๆเหลานั้น

นําทานเขาสูยานใจกลางเมือง เพ่ือใหไดสนุกสนานกับการจับจายใชสอยในการเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกชื่อดังมากมาย ตลอดจน
เทปเพลงและแผนซีดีของเพลงชื่อดังจากออสเตรียมากมาย

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Austria Trend Mitte หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 อินสบรูค - ถนนมาเรียเทเรซา - เสาอันนาซอยแล - หลังคาทอง
คํา - อินเทอรลาเกน

ฮัลสตัทท
หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก ชนพ้ืนเมืองเกาแกของ
ยุโรป ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังท่ีสุด จนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของยูเนสโก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ชาลสบวรก

บานเกิดโมสารท

 บาย

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป ไดชื่อวาเป็น
นครหลวงแหงศิลปะบารอค ดินแดนแถบน้ีเป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ ท่ีน่ีเคยเป็น
สถานท่ีถายทํา The sound of Music และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยู
เนสโก นอกจากน้ียังเป็นเมืองชายแดนกอนจะขามไปบาวาเรียของเยอรมณี เรียกวาเป็น
ระยะทางแคปาหินไปถึง

เป็นบานเกิดของโมสารทจริงๆ ซ่ึงปัจจุบันเปล่ียนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ เพ่ือใหความรู
กับผูท่ีสนใจไดสัมผัสโลกของศิลปินเอกพรอมท้ังสัมผัสรูปป้ันโมสารทแบบใกลชิด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Austria Trend Mitte หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานชม “เมืองอินซบรูกซ” เมืองทองเท่ียวในแควนทิโรล แหงลุมแมน้ําอินน ท่ีมีอายุกวา 800 ปี อดีตเคยเป็นศูนยกลาง
ทางการคาบนถนนสายโรมัน Via Cuaudla Augusta ตั้งอยูใจกลางเทือกเขาแอลป ซ่ึงเป็น แหลงสกีเป็นท่ีรูจักกันดีของชาว
ยุโรป จนไดรับความไววางใจใหเป็นเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง

นําทานสู “ถนนมาเรียเทเรซา” ถนนสายหลักของเมืองอินนสบรูก เชื่อมระหวางเขตเมืองเกากับยานชอปป้ิงสมัยใหม ตรง
กลางถนนเป็นท่ีตั้งของ “เสาอันนาซอยแล” (เสานักบุญแอนน) ซ่ึงตั้งขึ้นเพ่ือรําลึกถึงการถอนกองกําลัง ทหารบาวาเรีย

นําทานเขาสู “ยานเมืองเกา” ท่ียังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเป็นอยางดี อาคารบานเรือนท่ีมีอารคเดคชั้นลางและ
มีมุขย่ืนออกมาท่ีชั้นบน แสดงใหเห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนสซองส

นําคณะชมสัญลักษณของเมือง “ หลังคาทองคํา ” Golden Roof ท่ีสรางในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเล่ียนท่ี 1
หลังคามุงดวยแผนทองแดงเคลือบทองสวางไสว และโรงแรมเกาแกประจําเมือง โรงแรมโกลเดนเนอรแอดเลอร ซ่ึงเคยใชในการ
ตอนรับเจานายในราชวงศและบุคคลชั้นสูงจากตางแดนหลายทาน

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร



นําทานออกเดินทางสู “เมืองอินเทอรลาเกน” เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด เมืองตากอากาศสวยงามพรอม
ทะเลสาบ 2 แหงกลางเมือง ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee และ Brienzersee ทามกลางเทือกเขานอยใหญ
โดยเฉพาะอยางย่ิงทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม , สถานคาสิโน ฯลฯ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี City Oberland หรือระดับใกลเคียง

อินสบรูค

ถนนมาเรียเทเรซา

เสาอันนาซอยแล

หลังคาทองคํา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหน่ึงในสามเมืองเอกดานการทองเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิน
อินสบรูคแปลวาสะพานแหงแมน้ําอิน มีลักษณะเป็นท่ีราบแคบๆ ท่ีแทรกตัวอยูระหวาง
เทือกเขาแอลป

เป็นถนนสายหลักของเมืองอินนสบรูก ท่ีเชื่อมตอกันระหวางเขตเมืองเกา กับยานชอป
ป้ิงสมัยใหมของเมือง

เป็นเสาของนักบุญแอนน ซ่ึงตั้งขึ้นเพ่ือรําลึกถึงการถอนกองกําลังทหารบาวาเรียออกไป
จากเมือง

เป็นอาคารสัญลักษณของเมืองอินสบรูก ซ่ึงมีลักษณะเป็นอาคารท่ีหลังคาของระเบียงถูก
ประดับดวยกระเบื้องทองแดงเคลือบทอง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อินเทอรลาเคน บาย

เป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ีสวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง สัมผัสความงามท่ีเป็น
เอกลักษณ และอาหารประจําทองถิ่น ซ่ึงถือเป็นความภูมิใจของคนสวิสเซอรแลนด สวน
ใครท่ีชอบชอป ก็มีรานสินคาแบรนดดังท้ังแฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยาง
มากมาย สําหรับอีกจุดหน่ึงท่ีนาสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ท่ีบนนั้นจะได
สัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวท่ีลอมดวยปาสน
สูงชะลูด



วันท่ี 5 กรินเดอรวาล - รถไฟจุงเฟราบาหน - สถานีไคลนไชเด็ค - ยอด
เขาจุงเฟรา - ไอซพาเลซ - ดิจอง

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 คํ่า  City Oberland หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศขึ้นมุงหนาขึ้นสู “หมูบานกรินเดลวาลด” ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิว
ทิวทัศนแบบสวิสเซอรแลนดแทๆ ท่ีมีทุงหญาอันเขียวขจี ดอกไมปาบานสะพรั่งในฤดูใบไมผลิ หรือใบไมเปล่ียนสีในชวงฤดูใบไม
ลวง บานหลังนอยใหญปลูกแบบนารักๆทรงสวิสชาเลต ฝูงวัวพ้ืนเมืองท่ีกระจัดกระจายแทะเล็มหญาอยูท่ัวบริเวณ ลําธารน้ําธรรม
ชาติเล็กๆท่ีใสสะอาดและฉากหลังท่ีมีภูเขาหิมะตั้งตระหงานขาวโพลน

นําทานเดินทางถึง หมูบานกรินเดลวาลด พรอมนําคณะเปล่ียนบรรยากาศโดยการ “น่ังรถไฟชมวิว” ทองเท่ียวธรรมชาติบน
ภูเขาสูง แหงแอลปแลวเปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ี “ สถานีไคลนไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะนําทานเดินทางลอดอุโมงคท่ีชาวสวิสฯได
ขุด เจาะไวท่ีความสูงถึง 3,464 เมตร

นําคณะลงรถไฟ ณ “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป” Top of Europe “บนยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซ่ึง มีความ
สูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักทองเท่ียวหลายๆคนบอกวาท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค เพราะยอดเขาแหงน้ีปกคลุม
ดวยหิมะขาวโพลนตลอดท้ังปีทําใหในปี 2001 องคการยูเนสโก Unesco ประกาศใหยอดเขาจุงเฟราเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
แหงแรกของยุโรป

นําทานเขาชม ถํ้าน้ําแข็ง 1,000 ปี Ice Palace ท่ีสรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง 30 เมตร พรอมชมน้ําแข็งแกะสลัก
รูปรางตางๆ

จากนั้นชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะท่ี ลานพลาโต และไมควรพลาดการสงโปสการดจากท่ีทําการไปรษณียท่ีสูงท่ีสุดในโลก

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร Panorama Restaurant (พรอมเมนูอาหารแบบกรุปท่ีดีท่ีสุดบนยอดเขา)

นําทานเดินทางลงจากยอดเขา พรอมชมวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามระหวางการน่ังรถไฟลงจากยอดเขา

นําทานเดินทางเขาสู “เมืองดีจอง” ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี
ชมอาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส, โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง ซ่ึงมีจุดเดนคือ การมุงหลังคาดวยกระเบื้องสีแดง
สด จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยังเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญในดานการคมนาคม

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการเท่ียวชมเมือง

พักท่ี Novotel Hotel Dijon Sud หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

กรินเดอรวาล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพ้ืนท่ีชนบทท่ีมีชื่อเสียงของสวิตเซอรแลนด อยูเหนือระดับน้ําทะเล 1,034 เมตร ท่ีน่ี
เป็นจุดเริ่มตนในการเดินทางขึ้นยอดเขาจุงเฟราท่ีสําคัญจุดหน่ึง มีโรงแรมและรีสอรทตาก
อากาศอยูหลายแหงอยูท่ีน่ี นอกจากน้ียังเป็นแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติอันสวยงามไม
แพพ้ืนท่ีรอบๆ



วันท่ี 6

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

รถไฟจุงเฟราบาหน

สถานีไคลนไชเด็ค

ยอดเขาจุงเฟรา

ไอซพาเลซ

เป็นเสนทางรถไฟท่ีสูงท่ีสุดเป็นอันดับสองของยุโรป ซ่ึงเป็นเพียงหน่ึงในสี่รางรถไฟใน
โลกท่ียังใชงานระบบไฟแบบโบราณ มีจุดประสงคหลักคือเพ่ือใชเดินทางขึ้นสูยอดเขาจุงเฟ
รา

เป็นสถานีจุดเปล่ียนรถไฟ เพ่ือขึ้นสูยอดเขาจุงฟราวหรือ Top of Europe 1 ในมรดกโลก
ทางธรรมชาติ ท่ีองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหกับความสมบูรณทางธรรมชาติ

มีความหมายวา สาวนอย เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร
(13,642 ฟุต) เป็นสถานท่ีท่ีขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ไดรับการยกยองวา เป็น Top of
Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปแหงน้ี มองเห็นไดกวางไกลท่ีสุด ณ
จุด 3,571 เมตร และเป็นท่ีนิยมของนักสกีมาเลนกีฬาท่ีทาทายท่ีน่ี

เป็นถํ้าน้ําแข็งบนยอดเขาจุงเฟรา ท่ีขุดเจาะลงไปใตธารน าแข็งถึง 30 เมตร ซ่ึงวากันวาน้ํา
แข็งท่ีอยูในไอซพาเลซน้ีไมเคยมีวันละลาย ภายในมีการตกแตงติดไฟสีสันสวยงามและมี
ตุกตาแกะสลักน าแข็งใหนักทองเท่ียวไดถายรูปคูดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร Panorama Restaurant (พรอมเมนูอาหารแบบกรุปท่ีดีท่ีสุดบนยอดเขา)

ดิจอง บาย

เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของไวนชั้นเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของแควนเบอรกัน
(Burgundy region) แควนท่ีตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เมืองดีจอง
เป็นเมืองหลวงท่ีมีความสําคัญดานประวัติศาสตรของแควน เบอรกันดีและฝรั่งเศสเป็น
อยางมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตรอันเกาแกในเรื่องของการผลิตไวน

 คํ่า  Novotel Hotel Dijon Sud หรือเทียบเทา



ปารีส - พิพิธภัณฑลุฟว - จัตุรัสคองคอรด - ถนนชองเอลิเซ
- หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคาเดโร - ประตูชัยนโปเลียน - ดิวตี้ฟรี
- แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางเขาสู “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูบนแมน้ําแซนน บริเวณตอนเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควน อีล-เดอ-ฟรองซ จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2,000 ปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อแฟชั่น วิทยาศาสตร
และศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

ระหวางการเดินทางชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของหมูบานทางชนบทของฝรั่งเศส

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานผานชม “ พิพิธภัณฑลูฟร ” ซ่ึงตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแซนนสรางในคริสตศตวรรษท่ี 12 เดิมเป็นท่ีตั้งปอม
ปราการและเป็นพระราชวังท่ีประทับของกษัตริยฝรั่งเศสหลายพระองค ดานหนามีสัญลักษณเป็นปิรามิดแกวภายในเป็นท่ีสะสม
งานศิลปะตั้งแตพระเจาฟรังซัวรท่ี 2

จากนั้นชมลานประวัติศาสตร “ จัตุรัสคองคอรด” Place de la Concorde ท่ีพระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมารีอังตัว
เนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส

นําทานชมถนนแหงแฟชั่น “ ชองเอลิเซ ” (Champs-Elysees) ท่ีมีความยาวกวา 2 กิโลเมตรท่ีรมรื่นไปด วยตนเมเป้ิล
ตลอดสองขางทางและถือวาเป็นถนนท่ีติดอันดับสวยท่ีสุดในโลก

ใหทานไดถายภาพคูกับ “หอไอเฟล” สัญลักษณอันโดดเดนของมหานครปารีส บริเวณ “จัตุรัสทรอคาเดโร”

นําทานชม “ ประตูชัย” Arc de Triomphe สัญลักษณแหงชัยชนะท่ีจักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึ้นในปี ค.ศ.1805

นําทานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกับการชอปป้ิงสินคาตามรสนิยมแบรนดชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ําหอม
เสื้อผากระเปา เครื่องสําอาง

จากนั้นชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชื่อดังท่ีหางสรรพสินคา แกลลารี-ลาฟาแยตต Galerie Lafayette

ค่ํา

อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน

พักท่ี Best Western Hotel CDG Airport หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

ปารีส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



พิพิธภัณฑลุฟว

จัตุรัสคองคอรด

ถนนชองเอลิเซ

หอไอเฟล

จัตุรัสทรอคาเดโร

ประตูชัยนโปเลียน

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เกาแกท่ีสุด และใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน ภายในจัดแสดงศิลปะท่ีมีคุณคาระดับ
โลกมากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็ก
ซานดรอส นอกจากน้ี พิพิธภัณฑท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมมากท่ีสุด
ในกรุงปารีส

จัตุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็นจัตุรัสท่ีกวางใหญท่ีสุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสท่ี 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานท่ีเป็นลานประหารชีวิตพระเจาหลุยสท่ี 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัตุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญท่ีจัตุรัสน้ี คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดาน
บนเป็นแทงสี่เหล่ียมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

เป็นถนนสายท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส และเป็นยานการคาท่ีประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซ่ึงถือวาเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในปารีส สองขาง
ทางมีตนเชสตนัตท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับ
การยกยองไปท่ัวโลก เป็นหน่ึงในสุดยอดสถานท่ีสําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก

เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวและถายรูปรวมกับหอไอเฟล ซ่ึงสามารถมองเห็นตัวหอไอ
เฟลไดท้ังหมดอยางชัดเจน จัตุรัสน้ีออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูริเริ่มสรางเมืองแวร
ซายสใหพระเจาหลุยสท่ี14 เป็นจุดสําคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถเดินเท่ียวชมสถาน
ท่ีนาสนใจรอบๆ ไดอยางเพลิดเพลินใจและยังไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมดวย

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัตุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็นท่ีรูจักกันในนาม จัตุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป-เซลิเซส
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหาร
นิรนามอีกดวย



วันท่ี 7 ทาอากาศยานชารลเดอโกลล

วันท่ี 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ

อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ดิวต้ีฟรี

หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส สถานท่ีแหงน้ีเป็น
สวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี นิยมความหรูหรา ล้ําสมัย ท้ังเสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิตภัณฑตกแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นท่ีน่ีถูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอ่ืนๆเสมอ

 คํ่า  Best Western Hotel CDG Airport หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางสู สนามบินชารลเดอโกล เพ่ือใหทานไดมีเวลาทํา TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.40 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูท่ีเขตรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส
อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็น
ประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลัก
ของสายการบินแอรฟรานซดวย



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

05.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

- หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดิน
ทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

- เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมี
ความประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอ
การพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาให
กับทางทาน

- กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้น ดังตอไปน้ี
* คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

* คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น

* คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมท่ีพักตาง
ประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเป็นสําคัญ)

- หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%

- ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทาง

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

- เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และ
ออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

- เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริ
ษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- แฟรงคเฟิรต//ปารีส-กรุงเทพฯ(หรือสลับกอน-หลัง) 

- คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน
12ช.ม./วัน 

- โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ีทําให
ตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

- คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 

- คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

- คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

- คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ  
 พิจารณาหรือไมก็ตาม (คาบริการ 4,800.-)

- คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามา
ในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)

- คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 12 ยูโร

- คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน 

วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

- หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา 

- รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

- หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3

เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง

* พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต

* ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

- หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด) 

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับ
หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ

- สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด

- สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

- สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด

- สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด

- การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

- หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

- กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

- ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น
การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก



หมายเหตุ
- กรุณาสํารองท่ีน่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา

- โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการ
บิน และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ไดมอบหมายให หัวหนา
ทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

- ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ

การยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุปท่ีตองการันตี

มัดจํากับสายการบิน หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได     

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 10,000 บาท   

- ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร

- ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


