


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินแฟรงคเฟิรต	-	นครแฟรงกเฟิรต	-	เมืองไฮเดลเบิรก
-	เมืองบาเดน	-	เมืองไฟลบรูกอิมไบรสเกา

พักที่	HOFGUT
STERNEN	HOTEL	หรือ
ที่พักระดับใกลเคียง

3 เมืองกอลมาร	-	ทิทิเซ	-	ปาดําแบล็คฟอเรสท
พักที่	HOFGUT
STERNEN	HOTEL	หรือ
ที่พักระดับใกลเคียง

4 เมืองชาฟฟเฮาเซิน	-	น้ําตกไรน	(Rhine	fall)	-	เมืองลูเซิรน	-
อินเทอรลาเกน

พักที่	City	Oberland	Hotel
หรือที่พักระดับใกลเคียง

5 กรินเดอรวาล	-	สถานีไคลนไชเด็ค	-	ถํ้าน้ําแข็ง	-	เมืองดิจอง
พักที่	HOLIDAY	INN,
NOVOTEL	HOTEL	หรือ
ที่พักระดับใกลเคียง

6 มหานครปารีส	-	พระราชวังแวรซายส	-	ลงเรือลองแมน่า
แซนน	-	หอไอเฟล	-	พิพิธภัณฑลุฟว	-	โบสถนอรธเตรอดาม

พักที่	Mercure	La
Defense	ที่พักระดับใกล
เคียง

7 พิพิธภัณฑลุฟว	-	จัตุรัสคองคอรด	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนน
ชองเอลิเซ	-	หอไอเฟล	-	จัตุรัสทรอคาเดโร	-	ประตูชัย

พักที่	Mercure	La
Defense	ที่พักระดับใกล
เคียง

8 สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

26	ธ.ค.	60	-	3	ม.ค.	61 89,900	บาท 89,900	บาท 89,900	บาท 22,000	บาท



ชวงคํ่า
20.30	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น	4

เคารเตอรสายการบินไทย(เคาเตอร	D	)	พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเครื่อง
23.40	น.	ออกเดินทางสูแฟรงคเฟิรต	โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG	920

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.00	น.	เดินทางถึงสนามบินนานาชาติแฟรงคเฟิรต	ประเทศเยอรมัน	หลังผานการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากรแลว
นํา	ทานชมเมือง	“แฟรงคเฟิรท”	เป็นเมืองที่มีประวัติตอเน่ืองอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษตัริย

และจักรพรรดิหลายพระองคเคยใชประกอบพิธีราชาภิเษก	ผานชมสถานีรถไฟแฟรงคเฟิรต	ซึ่งถือไดวาเป็น
สถานีรถไฟตนแบบของสถานีรถไฟหัวลําโพงครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที	5	ชมจัตุรัสโรเมอร
ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง	ดานขางก็คือ	ศาลาวาการเมือง	ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส
โรเมอร
จากน้ันนําทานเดินทางสู	“เมืองไฮเดลเบิรก”	ชมยานเมืองเกา	ถายภาพเป็นที่ระลึกกับปราสาทไฮเดลเบิรก

ที่สรางขึน้อยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร	ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ	โดยตัวปราสาท
สรางดวยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกวา	900	ปี	นอกจากไฮเดลแบรกจะเป็นเมืองประวัติศาสตรสําหรับเยอรมนี
แลว	ยังเป็นเมืองประวัติศาสตรสําหรับคนไทย	คือเป็นในหลวง	รัชกาลที่	8	ทรงพระราชสมภพ	ณ	เมืองน้ี
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชมตัวเมืองเกาดานลาง	เดินชมมีจัตุรัสที่มีโบสถโปแตสแตนทตั้งตระหงานอยูกลางเมือง	เดินเลนถาย

รูปบนสะพานโอลดบริดจ	หรือ	คารลส	ทีโอดอร	จุดชมวิวปราสาทที่สวยที่สุดและตัวเมืองเกาของไฮเดลเบิรก
ออกเดินทางสู	“เมืองบาเดน”	เมืองเล็กซึ่งตั้งอยูในรัฐบาเดน-เวือรทเทมแบรก	บริเวณอันมีภูมิทัศนที่เต็มไป

ดวยเสนหที่หลากหลาย	ไดแก	ปาดํา	ทะเลสาบโบเดนเซ	พรอมทั้งแนวภูเขาที่สูงเดน	“ไคเซอรชตูล”	และเมือง
แหงน้ําแรที่เกาแกที่สุดในยุโรป	เดินเที่ยวชมยานเมืองเกา	ซึ่งในอดีตเป็นที่พักผอนอาบน้ําแรแกโรคไขขอ	ของ
เจานายชั้นสูง	พอคา	และราชวงคตางๆ	ในยุโรป	และในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองของ	รัชกาลที่	5
พระองคไดประทับที่เมือง	บาเดน	บาเดน	เป็นเวลากวาสามสัปดาห	เพื่อรักษาพระวรกาย	และทองเที่ยวชม
ธรรมชาติ	รอบๆ	ปาแหงบาเดน	บาเดน
จากน้ันเดินทางสู	“เมืองไฟลบรูกอิมไบรสเกา”	เมืองสวยอีกหน่ึงเมืองที่ตั้งอยูในรัฐบาเดิน-เวือรทเทมแบรก

มีแมน้ําไดรซัม	DREISAM	และมีแมน้ํา	ซึ่งเป็นแมน้ําสายเล็กๆ	ไหลผานในเมือง	เมืองน้ีจัดไดวาเป็นเมือง
สวยงามเมืองหน่ึงในประเทศเยอรมัน

ชวงคํ่า



บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่:	HOFGUT	STERNEN	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต	ตั้งอยูที่แฟรงกเฟิรต	เยอรมนี	เป็นทา
อากาศยานที่ใหญที่สุดของเยอรมนี	และใหญเป็นอันดับ	3	ของยุโรป

เป็นเมืองใหญที่มีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวัน
ตกไดสบาย	ๆ	ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการเงิน	เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะ
ดานการบิน	สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็นสนามบินที่มีปริมาณการจราจรทาง
อากาศมากที่สุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและนามาเยือนมากเมืองหน่ึงของรัฐบาเดิน-
เวือรทเทมแบรก	ดวยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก	เสนหของตัวเมืองเกา
สตไลบาโรก	รวมไปถึงปราสาทโบราณที่มีความงดงาม	น่ันจึงทําใหเมือง
ไฮเดลเบิรกไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ทั้งในและตางประเทศใหมาเยือนไดเป็นจํานวนมาก

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

500x500

เมืองบาเดน	(Baden)	ตั้งอยูไมหางจากเมืองซูริคสักเทาไร	อยูริมแมน้ําลิ
มมัต(Limmat	River)	เมืองน้ีเป็นสถานที่ที่พักผอนหยอนใจสําหรับนักทองเที่ยว
ที่เนนธรรมชาติ	การบําบัดสปาในแหลงน้ําผุรอนธรรมชาติที่มีแรธาตุสูง	และ
สิ่งบันเทิงตาง	ๆ	โดยเฉพาะคาสิโนที่	Grand	Casino	Baden

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOFGUT	STERNEN	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา



บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานออกเดินทางสู	“เมืองกอลมาร”	(Colmar)	เมืองทองเที่ยวยุคกลางที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวง

ของจังหวัดโอ-แร็ง	(Haut-Rhin)	ในแควนอาลซัส	(Alsace)	ประเทศฝรั่งเศส	ตัวเมืองน้ันตั้งอยูทางตะวันออกเฉียง
เหนือของฝรั่งเศส	เมืองกอลมาร	ยังเป็นเมืองที่ไดรับการขนานนามวาเป็น	"เมืองหลวงแหงไวนแหงอาลซัส"
นอกจากน้ียังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการอนุรักษเมืองใหยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและ
บรรยากาศของเมืองโบราณ	ใหทานไดมีเวลาเดินเลนชมตัวเมืองเกาที่เรียงรายไปดวยเรือนไมโบราณ	รานคา
โบราณ	โบสถ	พิพิธภัณฑ	คริสตศาสนสถาน	และรานคาและที่อยูอาศัย	ที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชมเมืองทิทิเช	ตั้งอยูในพื้นที่กลางป าดํา	หรือ	BLACK	FOREST	ปกคลุมไปดวยป าสนยืนตนนับหมื่นไร

ของประเทศเยอรมนี	โดยมี	ทะเลสาบทิทิเช	ที่โอบลอมไปดวยขุนเขา	และทิวป าสนที่ยืนตนปกคลุมไปทั่ว	ทิทิเช
ยังเป็นตนกําเนิดของ	"นาฬิกากุกกู"	ที่มีชื่อเสียง
ใหทานไดมีเวลา	สัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด	ชม	ธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบและหมูบานทิทิเซที่เป็น

แหลงพักผอนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี	จากน้ันชมนาฬิกากุกกู	สินคาพื้นเมือง	หรือเพลิดเพลินกับการเดิน
เลือกซื้อ	นาฬิกากุกกู	และงานไมแกะสลัก	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเยอรมันตอนใตที่เสมือนเป็นสัญลักษณของชาว
ป าดํา

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากนัน้นําคณะทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	พักที	่:	HOFGUT	STERNEN	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับใกล

เคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

กอลมาร	*(Colmar)*	ใกลกับเมืองมัลเฮาส	(Mulhouse)	เมืองกอลมาร	เมืองกอ
ลมารตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส	กอลมารตั้งอยูบน	“เสนทาง
ไวนของอาลซัส”	และไดชื่อวาเป็น	“capitale	des	vins	d'Alsace”	(เมืองหลวง
แหงไวนแหงอาลซัส)	กอลมารจัดเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดใหเป็นเมืองที่มีความโร
แมนติก	จนไดรับการขนานนามวา	“ลิตเติ้ลเวนิส”	ปัจจุบันเมืองเกาแกแหงน้ีได
กลายเป็นเมืองที่นามาเยือนเป็นอันดับตนๆของประเทศฝรั่งเศส	เป็นสถานที่ที่
คูรัก	มักจะใหคําสัญญาในความรักระหวาง	กันและกัน	ใหทานเดินเลนเที่ยวชม
ความโรแมนติกของเมือง

เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ	ทางตอนใตของเยอรมัน	ชื่อทิติเซ	เป็นชื่อของทะเล
สาบเล็กๆ	ที่มาจากชื่อของ	จักรพรรดิโรมันองคหน่ึง	คือ	Titus	สําหรับคนที่มา
เที่ยวที่ทิติเซถาไมชอบการลองเรือชมทะเลสาบ	ก็อาจจะเดินทอดนองชม
ทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็นป าสนอยูบนภูเขา	ที่เรียกวา
แบล็กฟอเรสต	น่ันละ	ฮไลตของเมืองน้ี	นอกจากเป็นเมืองตนกําเนิดของเคก
แบล็กฟอเรสตรสเลิศแลว	ทิติเซ	ยังเป็นแหลงผลิต	นาฬิกากุกกู	ที่ดีที่สุดในโลก
นาฬิกากุกกูที่เมืองทิติเซ	ถาเป็นของแทจะทําจากไมสนแกะสลักถวงดวยตุม
น้ําหนัก	มีฟังกชันการทํางานทั้งตีบอกเวลาบางเรือนมีนกรอง	กลองดนตรี
ตุกตาเตนรํา	และคนเลื่อยไม	เป็นสัญลักษณแสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวทิติ
เซ

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ปาดําแบล็คฟอเรสท	เหตุที่ไดชื่อน้ีกอเพราะป าน้ีเต็มไปดวยตนสนซึ่งขึน้อยาง
หนาแนน	จนมองดูเป็นสีดํา

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOFGUT	STERNEN	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะออกเดินทางเขาสู“	เมืองซาฟเฮาสเซน”	Schaffhausen	เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ
ชมความสวยงามของน้ําตกไรนซึ่งเกิดจากแมน้ําไรนสายน้ํานานาชาติที่สําคัญที่สุดในยุโรป	แมน้ําแหงน้ี

เกิดขึน้จากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลปเริ่มจากเป็นลําธารเล็กๆผานลิคเทนสไตนเขาสูทะเลสาบคอน
สะแตนที่กั้นพรหมแดนระหวางสวิตเซอรแลนดกับเยอรมันนี	สวนที่ลนไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนทกอ
กําเนิดแมน้ําไรนสายใหญไหลผานหนาผาสูงชัน	ที่เมืองซาฟเฮาสเซนเกิดเป็น
“น้ําตกไรนทีส่วยงามทีสุ่ดในยุโรปกลาง”แมน้ําไรนสายน้ีไหลผานหลายประเทศ	แตสวนใหญจะอยูใน

ประเทศเยอรมันนีปลายทางอยูที่ทะเลเหนือ	ประเทศเบลเยี่ยมและเนเธอรแลนด	สัมผัสความตระการตาของ
สายน้ําตก	พรอมบันทึกภาพอันนาประทับใจไวเป็นที่ระลึก
นําคณะเดินทางสู	“	เมืองลูเซิรน	”“หลังคาแหงทวีปยุโรป”	(The	roof	of	Europe)	เพราะนอกจากจะมี

เทือกเขาสูงเสียดฟาอยางเทือกเขาแอลปแลว	ก็ยังมี	ภูเขาใหญนอยสลับกับป าไมที่แทรกตัวอยูตามเนินเขาและ
ไหลเขา	สลับแซมดวยดงดอกไมป าและทุงหญาอันเขียวชอุม	สําหรับเลี้ยงสัตว	และเป็นเมืองทีไ่ดชื่อวานัก
ทองเทีย่วบันทึกภาพไวมากทีสุ่ด
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานออกเดินทางสูประเทศสวิตเซอรแลนด	ผานชมเมืองตางๆระหวางทาง	นําคณะทานออกเดินทางมุง

หนาสู	“	เมืองอินเทอรลาเกน	”	เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันดประเทศสวิสเซอรแลนดเมืองตาก
อากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ	2	แหงกลางเมือง	ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ	Thunersee	และ
Brienzersee	ทามกลางเทือกเขานอยใหญ	โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ	,	นาฬิกา
ดอกไม	,	สถานคาสิโน	ฯลฯ	ตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด	อยางที่หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส	และยังใชเป็น
ฉากภาพยนตรไทย	เรื่อง	วันน้ีที่รอคอย
ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อสินคาสวิสฯอาทิเชน	นาฬิกาแบรนดเนมชื่อดัง	มีดพับ,	ช็อคโกแลต	ฯลฯ	และ

เดินเลนถายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก

ชวงคํ่า
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก
อิสระกับอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน
	พักที	่:	City	Oberland	Hotel	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เมืองฮาฟฟเฮาเซิน	(Schaffhausen)	เป็นเมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอร
แลนด	เป็นที่ตั้งของน้ําตกไรนอันโดงดัง	อยูถัดจากนอยเฮาเซินไปทางตะวัน
ออกเฉียงเหนือไมกี่กิโลเมตร	บางครั้งอาจเรียกวาไรนฟัลลตัดทตามชื่อของ
น้ําตก	หรือมูนอทชตัดทตามชื่อปอมปราการมูนอท



อิสระกับอาหารมื้อคํ่ าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน

เป็นน้ําตกที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป	เป็นน้ําตกที่เกิดจากแมน้ําไรนไหลผาน	ไม
เพียงความใหญอลังการ	แตยังมีเสนหดวยสิ่งรายลอม	เหนือน้ําตกมีโขดหิน
สวยงาม	รวมถึงทัศนียภาพริมน้ําตก

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด	ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทอง
เที่ยว	เมืองลูเซิรน	เป็นเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ	โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวัน
ตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิรน	ที่มีชื่อเรียกวา	ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม
(Lake	of	the	four	forest	cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ	(Reuss
river)เมืองน้ีแบงออกเป็น	2	สวน	สวนที่อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี	อายุ
กวา	500	ปีแลว	(ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษสวนเมืองเกา
ทั้งน้ันทุกประเทศ	เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคารสูง	สรางขึน้ใน
เขตเมืองเกาที่อนุรักษไว	เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย	ไมวาจะเป็น
สวนธุรกิจ	สวนพักอาศัย	หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมือง
ใหม)สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองที่สรางภายหลัง	อาคารบานเรือนเป็น
แบบสมัยใหม	แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็น
ทุกมุมเมือง

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่สวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง	สัมผัสความงามที่
เป็นเอกลักษณ	และอาหารประจําทองถิ่น	ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของคน
สวิสเซอรแลนด	สวนใครที่ชอบชอป	ก็มีรานสินคาแบรนดดังทั้งแฟชั่นและ
นาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยางมากมาย	สําหรับอีกจุดหน่ึงที่นาสนใจ	ก็คือ
จุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา	ที่บนน้ันจะไดสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของ
ขุนเขา	3	ลูก	พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวที่ลอมดวยป าสนสูงชะลูด

	พักที่	City	Oberland	Hotel	หรือที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะทานออกเดินทางขึน้มุงหนาสู	“หมูบานกรินเดลวาลด”	ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศน

แบบสวิสเซอรแลนดแทๆ	ที่มีทุงหญาอันเขียวขจี	ดอกไมป าบานสะพรั่งในฤดูใบไมผลิ	หรือใบไมเปลี่ยนสีในชวง
ฤดูใบไมรวง
พรอมนําคณะเปลีย่นบรรยากาศโ	ดยการ	“นัง่รถไฟชมวิว”	ทองเทีย่วธรรมชาติบนภูเขาสูง	แหง

แอลปแลวเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่	“	สถานีไคลนไชเด็ค	”	รถไฟทีจ่ะนําทานเดินทางลอดอุโมงคที่
ชาวสวิสฯไดขุด	เจาะไวทีค่วามสูงถึง	3,464	เมตร
แลวนําคณะลงรถไฟ	ณ	“	สถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป	”	Top	of	Europe“	สถานีบน	“	ยอดเขาจุงเฟ

รา”	Jungfraujoch	ซึง่	มีความสูง	4,158	เมตร	(13,642	ฟุต)	นักทองเทีย่วหลายๆคนบอกวาทีน่ี่สวยงาม



ดุจดินแดนแหงสวรรค
นําคณะทานเขาชม	ถํ้าน้ําแข็ง	1,000ปี	Ice	Palace	ที่สรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง	30	เมตร	พรอม

ชมน้ําแข็งแกะสลักรูปรางตางๆ	จากน้ันชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต	Plateau	และไมควรพลาดการ
สงโปสการดจากที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในโลก
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา	Panorama	Restaurant	(พรอมเมนูอาหารแบบ

กรุปทีด่ีทีสุ่ดบนยอดเขา)

ชวงบาย
นําคณะทานเดินทางลงจากเขา	ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศนอันงดงาม	อีกดานหน่ึงของ	Top	of

Europe	เปลี่ยนรถไฟที่“	สถานีไคลนไชเด็ค”	เพื่อเดินทางสูสถานีสุด	ทาย	“สถานีเลเทอรบรุนเนน”
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู	“เมืองดีจอง”	ซึ่งเป็นอีกเมืองหน่ึงที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส	อดีตเมืองหลวง

แหงแควนเบอรกันดี	ชมอาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส,	โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง	ซึ่งมีจุดเดน
คือ	การมุงหลังคาดวยกระเบื้องสีแดงสด	จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม	และยังเป็นเมืองที่มีความสําคัญในดาน
การคมนาคม

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่:	HOLIDAY	INN,	NOVOTEL	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เมืองที่มีชื่อเสียงของ	กรุงเบิรน	(Bern)	เมืองหลวงที่สวยงามของของประเทศ
สวิสเซอรแลนด	โดยตัวเมืองตั้งอยูบนเทือกเขากรุงเบิรน-แอลป	(Bernese	-
Alps)	อยูเหนือระดับน้ําทะเล	1,034	เมตร

จุดเปลี่ยนรถไฟ	เพื่อขึน้สูยอดเขาจุงฟราวหรือทอป	ออฟ	ยุโรป	1	ในมรดกโลก
ทางธรรมชาติ	ที่องคการยูเนสโก	ไดขึน้ทะเบียนใหกับความสมบูรณทาง
ธรรมชาติ

ถํ้าน้ีมีอายุกวาพันปี	มีความยาวถึง	130	เมตร	และลึกที่สุดถึง	15	เมตร	มีน้ํา
แข็งปกคลุมตลอดทั้งปี	อุณหภูมิขางในจะหนาวเหน็บแบบติดลบ	อุณหภูมิ	1	ถึง
1.5	องศา	แตก็ทําใหเราติดใจในความแปลกตาของรูปทรงน้ําแข็งที่สวยใส
วาววับราวกับคริสตัลของสวารอฟสกี้	มีพรมกันลื่นปูไวใหเดิน	และเปิดไฟ
สลัวๆภายในถํ้า	ทําใหสวยงามมาก	เลยทีเดียว

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา

นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมั่งคั่งและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ	เพ
ราะเปคยเป็นที่อยูของ	Dukes	of	Burgundy



	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOLIDAY	INN,	NOVOTEL	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะออกเดินทางเขาสู	“มหานครปารีส”	เมืองหลวง	ของประเทศฝรั่งเศส	ตั้งอยูบนแมน้ําแซนน

บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควน	อีล-เดอ-ฟรองซ	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2,000	ปี
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัยแหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพล
ของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น	วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุด
แหงหน่ึงของโลก	ระหวางการเดินทางชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของหมูบานทางชนบทของฝรั่งเศส
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําคณะเขาชมความสวยงามภายใน	“	พระราชวังแวรซายย”	ไกดประจําพระราชวังคอยบรรยายตาม

จุดตางทีส่ําคัญๆของพระราชวัง	จัดเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคปัจจุบัน	เพราะความสวยงามใหญโต
ของตัวปราสาท	และสวนดอกไมที่มีการตกแตงไวอยางสวยงาม	ผูที่กอสรางพระราชวังแวรซายส	ที่งดงามแหงน้ี
คือ	พระเจาหลุยสที่	14	ของฝรั่งเศส	พระราชวังในอดีตแหงน้ีมีพื้นที่ประมาณถึง	37,000	ไร	แตปัจจุบันน้ันพื้นที่
บางสวนถูกนําไปใชประโยชนดานอื่นจึงเหลือพื้นที่เพียง	5,500	ไร	แตอยางไรก็ตามพระราชวังแวรซายส	ก็ยังคง
ความงดงามและยิ่งใหญอลังการเสมอมา
นําทานชมหองหับตางๆ	ที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจงตามชื่อเทพเจาตางๆ	อาทิเชน	หองเฮอคิวลีส,	หองวีนัส,

หองนโปเลียน,	หองอพอลโล,	ฮอลลออฟมิเรอร	Hall	of	Mirrors	แตละหองของพระราชวังลวนมีคาดวยภาพ
เขียนสีแบบเฟรสโก	โดยชางฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส	ควรคาแกการยกยองใหเป็นพระราชวังที่งดงามลํ้าคาที่สุด
แหงหน่ึงของโลก	ชมหองประวัติศาสตรเมื่อคราวที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน)	เขาเฝาราชสํานักฝรั่งเศส
จากน้ันนําทาน	“ลองเรือชมแมน้ําแซนน”	พรอมชมชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝ่ังของแมน้ําแซนน

โบราณสถานและอาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส	ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพให
ปารีสโดดเดนเป็นมหานครที่งดงามแหงหน่ึงของโลก	อาทิเชน	หอไอเฟล	,	พิพิธภัณฑลูฟร	,	ศาลาวาการ	โอ
เต็ล	เดอ	วิลส	,เกาะเซ็นตหลุยส	,โบสถนอรทเตรอดาม	,	พิพิธภัณฑออรเซย	,	แซงวาลี้ด	,	พระราชวัง
บูรบ็อง	,สะพานอเล็กซานเดอรที	่3	ฯลฯ

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิน่	(	ซีฟ ูดสไตลฝรัง่เศส	,หอยเอสคาโกอบเนยและ

ตับหานบด	(ฟัวกรา	FOIE	GRAS)	,	สเตกสไตลฝรัง่เศส	,ไอศครีม	,ขนมปังฝรัง่เศส	และไวนฝรัง่เศส	)
***	ฉลองปีใหม	กลางกรุงปารีส	พรอมแชมเปญรสเลิศ	***
พักที	่:	Mercure	La	Defense	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

ปารีส	เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2	พันปี
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัย
แหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87


เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก	และเป็น	1	ใน	7	สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย	แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็น
มรดกโลกมาถึง	30	ปีแลว	ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่
18	ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวเขาชม

ลองเรือในแมน้ําแซนน	ที่เป็นแมน้ําสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศส	ทั้งยังเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนักทอง
เที่ยวสูงสุดแหงหน่ึงในกรุงปารีสอีกดวย

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด	เกาแกที่สุด	และใหญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก	พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน	จัดแสดงศิลปะที่มี
คุณคาระดับโลกมากมาย	เชน	ภาพเขียนโมนาลิซา	ผลงานของตาง	ๆ	ของ
เลโอนารโด	ดาวินซีแลอเล็กซานดรอส	นอกจากน้ี	พิพิธภัณฑที่น่ียังเป็นสถาน
ที่ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดในกรุงปารีส

เป็นโบสถที่ตั้งอยูในฝรั่งเศสของชาวโรม	ซึ่งเคยเป็นอาคารที่ใหญที่สุดในโลก
ถึงมากกวา	200ปี	ดวยขนาดที่ใหญ	ตัวโบสถน้ันสามารถมองเห็นไดจากที่
ไกลๆ

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิ่น
	พักที่	Mercure	La	Defense	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทาน	ผานชม“	พิพิธภัณฑลูฟร	”	ซึ่งตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําแซนนสรางในคริสตศตวรรษที่12เดิมเป็นที่

ตั้งปอมปราการและเป็นพระราชวังที่ประทับของกษตัริยฝรั่งเศสหลายพระองค	ดานหนามีสัญลักษณเป็นปิรามิด
แกวภายในเป็นที่สะสมงานศิลปะตั้งแตพระเจาฟรังซัวรที่	2



ชมลานประวัติศาสตร	“	จัตุรัสคองคอรด”	Place	de	la	Concorde	ที่พระเจาหลุยสที่	16	และพระนางมารีอัง
ตัวเนต	ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส
ชมถนนแหงแฟชั่น“	ชองเอลิเซ	”	(Champs-Elysees)	ที่มี	ความยาวกวา	2	กิโลเมตรที่รมรื่นไปดวยตนเมเป้ิล

ตลอดสองขางทางและถือวาเป็นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก
ใหทานไดถายภาพคูกับ	“หอไอเฟล”	สัญลักษณอันโดดเดนของมหานครปารีส	บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร”
ชม	“	ประตูชัย”	Arc	de	Triomphe	สัญลักษณแหงชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1805
นําคณะชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที	่Duty	Free	อิสระกับการ	ชอปป้ิงสินคาตามรสนิยมแบรนดชื่อดัง

นานาชนิด	อาทิ	น้ําหอม	เสื้อผากระเป า	เครื่องสําอาง	จากนัน้สินคาแบรนดเนมชื่อดังทีห่างสรรพ
สินคา	แกลลารี-ลาฟาแยตต	Galerie	Lafayette
อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
จากนัน้สินคาแบรนดเนมชื่อดังทีห่างสรรพสินคา	แกลลารี-ลาฟาแยตต	Galerie	Lafayette
อิสระกับอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน
พักที	่:	Mercure	La	Defense	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด	เกาแกที่สุด	และใหญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก	พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน	จัดแสดงศิลปะที่มี
คุณคาระดับโลกมากมาย	เชน	ภาพเขียนโมนาลิซา	ผลงานของตาง	ๆ	ของ
เลโอนารโด	ดาวินซีแลอเล็กซานดรอส	นอกจากน้ี	พิพิธภัณฑที่น่ียังเป็นสถาน
ที่ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดในกรุงปารีส

จัตุรัสคองคอรด	(PLACE	DE	LA	CONCORDE)	เป็นจัตุรัสที่กวางใหญที่สุดใน
กรุงปารีส	สรางในสมัยพระเจาหลุยสที่	15	นอกจากโอเบลิสกสูง	23	เมตร	อายุ
กวา	3,000	ปี	และจตุรัสคองคอรด	ยังสถานที่เป็นลานประหารชีวิตพระเจา
หลุยสที่	16	และ	พระนางมารีอังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน	จัตุรัสลา	คองคอรด
สิ่งสําคัญที่จัตุรัสน้ี	คือ	เสาหินโอเบลิสก	ขนาดใหญ	คําวา	“โอเบลิสก”	มีราก
ศัพทมาจากภาษากรีกคือ	Obeliskos	หมายถึง	เหล็กแหลม	เข็มหรือ	เสาปลาย
แหลม	ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง	สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญ
เพียงกอนเดียว	ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ	เรียวแหลมขึน้สูยอดดานบน
เป็นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน	ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด	และมักนิยม
หุมหรือเคลือบดวยโลหะ	เชน	ทองคํา	เหล็ก	หรือ	ทอง

เป็นถนนสายที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของปารีส	และเป็นยานการคาที่
ประกอบดวยโรงละคร	คาเฟ 	และรานคาหรูหรา	ซึ่งถือวาเป็นยานชอปป้ิงที่
ใหญที่สุดในปารีส	สองขางทางมีตนเชสตนัตที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม
ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับการยกยองไปทั่วโลก	เป็นหน่ึงในสุด
ยอดสถานที่สําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไปมา	ช็องเซลีเซเป็นถนนที่
เฉิดฉายและแหวกแนว	สะดุดตาในเวลาเดียวกัน	มีภูมิทัศนเป็นระเบียบแตบาง
ครั้งก็วุนวายเพราะมีรถยนตขวักไขว	ในครั้งแรกที่มาถึงคุณอาจรูสึกวามีอะไร
มากมายจนเริ่มตนไมถูก	แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็นไปรอบตัวไดแลว	คุณ
จะเขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาที่น่ีเพราะมีอะไรดีๆ	ทิวทัศนของถนนแบบบูเลอ
วารดยาว	1.25	ไมล	(สองกิโลเมตร)	เสนน้ีเป็นภาพที่สวยงามที่สุดอีกมุมหน่ึง
ของปารีส	มีตนไมเรียงราย	588	ตน	แผกิ่งกานสาขาเป็นรมเงาสะทอนแสงวิบ
วับชวนมองในยามคํ่าคืน



อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
อิสระกับอาหารมื้อคํ่ าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน

อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

จัตุรัสทรอคคาเดโร	อยูกลางกรุงปารีส	เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟล
สามารถมองเห็นตัวหอไอเฟลไดทั้งหมดอยางชัดเจน	เชิญเดินเลนชมบริเวณ
ลานจัตุรัสคองคอรด	ออกแบบโดยเลอโนตร	สถาปนิกผูริเริ่มสรางเมืองแวร
ซายสใหพระเจาหลุยสที่14	เป็นจุดสําคัญของเมืองปารีส	เพราะสามารถเดิน
เที่ยวชมสถานที่นาสนใจรอบๆ	ไดอยางเพลิดเพลินใจและยังไดชอปป้ิงสินคา
แบรนดเนมดวย

เป็นอนุสรณสถานที่สําคัญของกรุงปารีส	เป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหง
ดวงดาว	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นสดุดีวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อ
ประเทศ

	พักที่	Mercure	La	Defense	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
หลังอาหาร	เดินทางสูสนามบินชารลเดอโกล	เพื่อใหทานไดมีเวลาทํา	TAX	REFUND	คืนภาษีกอน

การเช็คอิน
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

ชวงบาย
ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG	931

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

ทาอากาศยานปารีส-ชารล	เดอ	โกล	หรือเรียกโดยทั่วไปวา	ทาอากาศยานรัวซี
(Roissy)	ตั้งอยูที่รัวซี	กรุงปารีส	ฝรั่งเศส	อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ	25	กิโลเมตร	นับเป็นประตูสําคัญในการเดิน
ทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส	นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการ
บินแอรฟรานซดวย



ชวงเชา
05.55	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	/	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	10	วัน	ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย	20	ทาน	และหรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	20	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ี	ทางบ
ริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาทานตองการ
2.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็น	สุดวิสัย	จนไมอาจ

แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ	ที่นอกเหนือความ	รับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขา	และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
4.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ	ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
5.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองทีน่ัง่ครบ	25	ทาน	และไดรับคิวการตอบ

รับจากทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หองพักที่
คอนเฟิรมมาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	15	ทาน	จึงจะสามารถยื่นวีซาให
กับทางทานไดอยางถูกตอง
6.	หากในชวงทีท่านเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม	ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซาเดี่ยว

ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก
7.	เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวร

เป็นผูกําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวน
ตามที่สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวย
ความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน
8.	กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจาย

จริงทีเ่กิดขึ้นดังตอไปน้ี
-	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ	ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไม
ผานการพิจารณา
-	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินที่ออกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา	หาก
ทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ	REFUND	โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูก
หักบางสวน	และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน	45-60	วัน	(ตามกฎของแตละสายการบิน)	ถายังไมออกตัว๋ทานจะ
เสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
-	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนคา
มัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
9.	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย

ทัง้หมด	100%
10.	ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	หรือ

ตางประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะ
ไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะน้ันทานควร
จะใหกรุป	FINAL	100%	กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก	45,000	บาท	กอนการเดินทาง	พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
Passport	มายังบริษทั	และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา	14	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพฯ-แฟรงคเฟิรท//ปารีส-กรุงเทพฯ	(หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)
2.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต

ใหคนขับรถเกิน	12ช.ม./วัน
3.	โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ

เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้	3-4	เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรด
แฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง	โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก



4.	คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา	และคาธรรมเนียมวีซา	ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา
ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
5.	คาอาหารที่ระบุในรายการ	ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
6.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู	และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.	คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
4.	คาพนักงานยกกระเปา	ณ	โรงแรมที่พัก	(ทางบริษทัฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจาก

มิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก	และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)
5.	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ	14	ยูโร
6.	คาทิปหัวหนาทัวร	ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก	ทานละ	100	บาทตอวัน

เอกสารทีใ่ชในการยื่นขอวีซา	VISA	(ตองมาโชวตัวทีส่ถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน
หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย	3	หนา
รูปถายสี	(ตองถายไวไมเกิน	6	เดือน	ฉากหลังเป็นสีขาวเทานัน้	)	1.5	X	2.0	น้ิว	จํานวน	3	รูป	ขึน้อยูกับ

ประเทศที่จะเดินทาง

หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน	1	ชุด
*	คาขาย	หลักฐานทางการคา	เชน	ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง	อายุ

ยอนหลังไมเกิน	3	เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง	*พนักงานและผูถือหุน	หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการใชชื่อแตละสถานทูต
*ขาราชการและนักเรียน	หนังสือรับรองจากตนสังกัด	หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

-	หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ	1	ฉบับ	(	สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานัน้	สวนบัญชีอื่นๆนอกจาก
ออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ	สามารถยื่นแนบเพิม่เติมได	ทัง้น้ีเพื่อใหหลักฐานการเงิน
ของทานสมบูรณทสุด)	
*	หนังสือรับรองจากธนาคาร	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN

แทนการใชชื่อแตละสถานทูต	พรอม	Statement	และ	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	โดยละเอียดทุกหนา	ยอน
หลัง	6	เดือน	กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต	และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา	(ใช
เวลาดําเนินการขอประมาณ	3-5	วันทําการ)
*	เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส	สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได	แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยก

คนละชุด
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณ	หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง	หรือบิดามารดาไมไดเดิน

ทางทั้งสองคน	ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง	ประเทศจากบิดา	และ	มารดา	ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่
วาการอําเภอ
สําเนาบัตรประชาชน	หรือ	สําเนาสูติบัตร	1	ชุด
สําเนาทะเบียนบาน	1	ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส	หรือ	ทะเบียนหยา	1	ชุด
สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล	(ถามี)	1	ชุด

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต



ยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทองเทีย่ว

ยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงค
ในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทาน
หลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	30	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีจะคํานึง
ถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

ตองการเดินทางโดยชัน้ธุรกิจ	Business	Class	กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษทั
โปรแกรมการเดินทางอาเปลีย่นแปลงไดตามความเหมะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ,การลาชาอัน

เน่ืองมาจากสายการบิน	และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน	เพื่อความปลอดภัยในการเดิน
ทาง	โดย	เวิลด	คอนเน็คชั่นส	ไดมอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจตัดสินใจ	ณ	ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ	จะ
คํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		45	วัน	-	คืนคาใชจายทั้งหมด	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาลที่
ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน			หรือ	กรุปทีม่ีการการันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศ	หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได					
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	40	วันขึน้ไป	-		เก็บคาใชจาย	ของมัดจําทั้งหมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		35	วันขึน้ไป		-		เก็บคาใชจาย		80	%	ของราคาทัวร
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		25	วัน	-	เก็บคาบริการทั้งหมด	100	%


