


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินแฟรงคเฟิรต	-	เมืองกอลมาร	-	ทิทิเซ	-	ทะเลสาบทิทิเซ

พักที่
GUSTHOF
HOTEL	หรือ
ระดับใกลเคียง
หรือเทียบเทา

3 เมืองชาฟฟเฮาเซิน	-	น้ําตกไรน	(Rhine	fall)	-	เมืองวาดุซ	-	อินเทอรลา
เกน	-	นาฬิกาดอกไม

พักที่	City
Oberland	Hotel
หรือที่พักระดับ
ใกลเคียงหรือ
เทียบเทา

4 กรินเดอรวาล	-	ยอดเขาจุงเฟรา	-	ไอซพาเลซ	-	สถานีไคลนไชเด็ค	-	เลา
เทิรนบรุนเนน	-	เมืองดิจอง

พักที่	
CAMPAPANILE
HOTEL	หรือ
ระดับใกลเคียง
หรือเทียบเทา

5 มหานครปารีส	-	พระราชวังแวรซายส	-	ลงเรือลองแมน่าแซนน	-	หอไอ
เฟล	-	พิพิธภัณฑลุฟว

พักที่		IBIS
AIRPORT
HOTEL	หรือ
ที่พักระดับใกล
เคียงหรือเทียบ
เทา

6
ยานมงมารต	-	มหาวิหารซาเครเกอร	หรือ	โบสถซาแกลเกอร	หรือ	มหา
วิหารพระหฤทัยแหงมงมาทร	/	มหาวิหารซาเคร-เกอร	/	โบสถซาเคร
เกอร	-	พิพิธภัณฑลุฟว	-	จัตุรัสคองคอรด	-	ประตูชัย	-	โบสถนอรธเตรอ
ดาม	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่	ลาฟาแยตต

พักที่	IBIS
AIRPORT
HOTEL	หรือ
ที่พักระดับใกล
เคียงหรือเทียบ
เทา

7 สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

7	ต.ค.	60	-	14	ต.ค.	60 59,900	บาท 59,900	บาท 59,900	บาท 14,000	บาท

4	ธ.ค.	60	-	11	ธ.ค.	60 59,900	บาท 59,900	บาท 59,900	บาท 14,000	บาท



21.30	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศชัน้	4เคารเตอรสายการบินไทย(เคาเตอร	A	–	B)	พรอมเจาหนาทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและ
บัตรทีน่ัง่บนเครื่อง
23.45	น.	ออกเดินทางสูเมืองแฟรงคเฟิรต	โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG	920

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.00	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติ	แฟรงคเฟิรต	ประเทศเยอรมนี	หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขา	เมือง	และดานศุลกากรเรียบรอยแลว
นําทานออกเดินทางสู	“เมืองกอลมาร”	(Colmar)	เมืองทองเที่ยวยุคกลางที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวง

ของจังหวัดโอ-แร็ง	(Haut-Rhin)	ในแควนอาลซัส	(Alsace)	ประเทศฝรั่งเศส	ตัวเมืองน้ันตั้งอยูทางตะวันออกเฉียง
เหนือของฝรั่งเศส	เมืองกอลมาร	ยังเป็นเมืองที่ไดรับการขนานนามวาเป็น	"เมืองหลวงแหงไวนแหงอาลซัส"
นอกจากน้ียังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในก	ารอนุรักษเมืองใหยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและ
บรรยากาศของเมืองโบราณ
ใหทานไดมีเวลาเดินเลนชมตัวเมืองเกาที่เรียงรายไปดวยเรือนไมโบราณ	รานคาโบราณ	โบสถ	พิพิธภัณฑ

คริสตศาสนสถาน	และรานคาและที่อยูอาศัย	ที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง...
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	“เมืองทิทิเช”	ตั้งอยูในพื้นที่กลางป าดํา	หรือ	BLACK	FOREST	ปกคลุมไปดวยป าสนยืนตนนับ

หมื่นไรของประเทศเยอรมนี	โดยมี	ทะเลสาบทิทิเช	ที่โอบลอมไปดวยขุนเขา	และทิวป าสนที่ยืนตนปกคลุมไปทั่ว
ทิทิเช	ยังเป็นตนกําเนิดของ	"นาฬิกากุกกู"	ที่มีชื่อเสียง...
นําทานลองเรือชมทะเลสาบทิทิเซ	“LAKE	TITISEE”	(รายการแถมพิเศษน้ีอาจมีความจําเป็นทีจ่ะ

ตองงดการลองเรืออันเน่ืองมาจากสภาพลม	ฟา	อากาศ	ไมเอื้ออํานวย	หรือเป็นชวงเทศกาลสําคัญ
ตางๆและชวงทีเ่รือปิดใหบริการในฤดูหนาว(	07.11.2017	to	13.04.2018	)...ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์น
การแถมลองเรือ	รายการน้ีเป็นรายการแถมซึง่ทานจะไมสามารถขอเงินคืนได)
สัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด	ชม	ธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบและหมูบานทิทิเซที่เป็นแหลงพักผอน

ตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี
จากน้ันนําทานชมนาฬิกากุกกู	สินคาพื้นเมือง	หรือเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ	นาฬิกากุกกู	และงานไม

แกะสลัก	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเยอรมันตอนใตที่เสมือนเป็นสัญลักษณของชาวป าดํา

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก
พักที	่GUSTHOF	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงหรือเทียบเทา



1.	รายการแถมพิเศษน้ีอาจมีความจําเป็นทีจ่ะตองงดการลองเรืออันเน่ืองมาจากสภาพลม	ฟา
อากาศ	ไมเอื้ออํานวย	หรือเป็นชวงเทศกาลสําคัญตางๆและชวงทีเ่รือปิดใหบริการในฤดูหนาว
2.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการแถมลองเรือ	รายการน้ีเป็นรายการแถมซึง่ทานจะไมสามารถขอ

เงินคืนได

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต	ตั้งอยูที่แฟรงกเฟิรต	เยอรมนี	เป็นทา
อากาศยานที่ใหญที่สุดของเยอรมนี	และใหญเป็นอันดับ	3	ของยุโรป

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

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

อยูในเขตอุทยานแหงชาติป าดําหรือที่ใครๆเรียกวา	Black	Forest(เหตุที่ชื่อน้ี
กอเพราะป าน้ีเต็มไปดวยตนสนซึ่งขึน้อยางหนาแนน	จนมองดูเป็นสีดํา)	ซึ่งใน
เขตอุทยานมีหมูบานทิทิเซที่เงียบสงบตั้งอยูริมทะเลสาบและเป็นแหลงพักผอน
ตากอากาศชื่อดังของเยอรมันี	หมูบานน้ีเป็นตนกําเนิดของการทํานาฬิกากุกกู
ดวย

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GUSTHOF	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงหรือเทียบเทา



ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานออกเดินทางสู“เมืองซาฟเฮาสเซน”	Schaffhausen	เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ	ซึ่งเกิดจากแมน้ํา

ไรนสายน้ํานานาชาติที่สําคัญที่สุดในยุโรป	แมน้ําแหงน้ีเกิดขึน้จากการละลาย	ของหิมะจากเทือกเขาแอลป	ไหล
ผานหนาผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาสเซนเกิดเป็น	“น้ําตกไรนทีส่วยงามทีสุ่ดในยุโรปกลาง”	ชมความตระการ
ตาของสายน้ําตก	พรอมบันทึกภาพอันนาประทับใจไวเป็นที่ระลึก
นําทานออกเดินทางสู	“เมืองวาดุส”	เมืองหลวงของประเทศ	ลิกเตนสไตน	(เยอรมัน:	Liechtenstein)	หรือชื่อ

อยางเป็นทางการราชรัฐลิกเตนสไตนเป็นประเทศเล็กๆที่ถูกลอมรอบดวยเทือกเขาแอลปที่ไมมีทางออกสูทะเล
และตั้งอยูในทวีปยุโรปกลางมีพรมแดนดานตะวันออกติดกับประเท	ศออสเตรียและดานตะวันตกติดกับสวิต
เซอรแลนดถึงแมประเทศน้ีจะมีขนาดเล็กและเต็มไปดวยภูเขาสูงแตก็มีสถานที่ทองเที่ยวมากมายเป็นเสมือนที่
รวมสถานที่ทองเที่ยวในยุโรปทั้งหมดนอกจากน้ีลิกเตนสไตนยังเป็นที่นิยมของนักเลนกีฬาฤดูหนาวและยังมีชื่อ
เสียงในฐานะเป็นประเทศที่เก็บภาษีตํ่ ามากประเทศหน่ึงดวย
อิสระกับอาหารม้ือกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน

ชวงบาย	
นําคณะทานออกเดินทางมุงหนาสู	“	เมืองอินเทอรลาเกน	”	เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด	ประเทศ

สวิสเซอรแลนดเมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ	2	แหงกลางเมือง	ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ
Thunersee	และ	Brienzersee	ทามกลางเทือกเขานอยใหญ	โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือ
ชื่อ	,	นาฬิกาดอกไม	,	สถานคาสิโน	ฯลฯ	ตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด	อยางที่หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส	และ
ยังใชเป็นฉากภาพยนตรไทย	เรื่อง	วันน้ีที่รอคอย
ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อสินคาสวิสฯอาทิเชน	นาฬิกาแบรนดเนมชื่อดัง	มีดพับ,	ช็อคโกแลต	ฯลฯ	และ

เดินเลนถายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก	
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า	
อิสระกับอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทา/	จากน้ันนําคณะทาน

เดินทางเขาสูที่พัก
พักที	่City	Oberland	Hotel	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียงหรือเทียบเทา

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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

เป็นน้ําตกที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป	เป็นน้ําตกที่เกิดจากแมน้ําไรนไหลผาน	ไม
เพียงความใหญอลังการ	แตยังมีเสนหดวยสิ่งรายลอม	เหนือน้ําตกมีโขดหิน
สวยงาม	รวมถึงทัศนียภาพริมน้ําตก

เมืองหลวงแหงรัฐอิสระลิคเคนสไตน	นําคณะเดินชมเมืองวาดูซเมืองนารักและ
มีชื่อเสียงในเรื่องของแสตมป	ตั้งอยูพรมแดนระหวางสวิส-ออสเตรียโดยอิง
ดานการเงินของประเทศสวิตเซอรืแลนดเป็นหลัก	เมืองเล็กๆแหงน้ีปกครอง
โดยราชวงศที่เกาแก



1.	อิสระกับอาหารม้ือกลางวัน
2.	อิสระกับอาหารม้ือคํ่า

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

สัญลักษณของเจนีวาที่ตั้งอยูในเขตสวนอิงลิชการเดน	ดอกไมรอบๆก็จะเปลี่ยน
แบบไปเรื่อยๆตามเทศกาลและฤดูกาล	มีชนิด	2เข็ม	และ	3เข็ม	ขนาดตั้งแต
100-1,000ซ.ม.หรือมากกวา	และหนาปัดนาฬิกามีความชันได	ไมจํากัดองศา
สามารถใชกระแสไฟฟาหรือพลังงานแสงอาทิตยได	ไฟฟาดับยังสามารถใช
งานได	นาฬิกาดอกไมเป็นสัญลักษณแสดงถึงความมีชื่อเสียงของเมืองเจนีวา
ในเรื่องของอุตสาหกรรมนาฬิกาน่ันเอง

	พักที่	City	Oberland	Hotel	หรือที่พักระดับใกลเคียงหรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะทานออกเดินทางขึน้มุงหนาสู	“หมูบานกรินเดลวาลด”	ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศน

แบบสวิสเซอรแลนดแทๆ	ที่มีทุงหญาอันเขียวขจี	ดอกไมป าบานสะพรั่งในฤดูใบไมผลิ	หรือใบไมเปลี่ยนสีในชวง
ฤดูใบไมรวง
พรอมนําคณะเปลีย่นบรรยากาศโดยการ	“นัง่รถไฟชมวิว”	ทองเทีย่วธรรมชาติบนภูเขาสูง	แหง

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

รา”	Jungfraujoch	ซึง่	มีความสูง	4,158	เมตร	(13,642	ฟุต)	นักทองเทีย่วหลายๆคนบอกวาทีน่ี่สวยงาม
ดุจดินแดนแหงสวรรค
นําคณะทานเขาชมถํ้าน้ําแข็ง	1,000ปี	Ice	Palace	ที่สรางโดยการเจาะธารน้ําแข็งเขาไปถึง	30	เมตร	พรอม

ชมน้ําแข็งแกะสลักรูปรางตางๆ
จากนัน้ชมวิวทิวทัศนและสัมผัสหิมะทีล่านพลาโต	Plateau	และไมควรพลาดการสงโปสการดจาก

ทีท่ําการไปรษณียทีสู่งทีสุ่ดในโลก
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขาPanorama	Restaurant	(พรอมเมนูอาหารแบบ

กรุปทีด่ีทีสุ่ดบนยอดเขา)

ชวงบาย	
นําคณะทานเดินทางลงจากเขา	ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศนอันงดงาม	อีกดานหน่ึงของ	Top	of

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

แหงแควนเบอรกันดี
ชมอาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส,	โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง	ซึ่งมีจุดเดนคือ	การมุงหลังคา

ดวยกระเบื้องสีแดงสด	จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม	และยังเป็นเมืองที่มีความสําคัญในดานการคมนาคม

http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html


ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่CAMPAPANILE	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงหรือเทียบเทา

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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

มีความหมายวา	สาวนอย	เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป	มีความสูง	4,158
เมตร	(13,642	ฟุต)	เป็นสถานที่ที่ขึน้ชื่อในเรื่องความงาม	ไดรับการยกยองวา
เป็น	Top	of	Europe	ยอดเขาจุงเฟรา	มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแหงน้ี	มอง
เห็นไดกวางไกลที่สุด	ณ	จุด	3,571	เมตร	และเป็นที่นิยมของนักสกีมาเลนกีฬา
ที่ทาทายที่น่ี

ถํ้ าน้ําแข็งที่ขุดเจาะลงไปใตธารนําแข็งถึง	30	เมตร	มีการตกแตงติดไฟสีสัน
สวยงามและมีตุกตาแกะสลักนําแข็งใหทานไดถายรูปคูดวย

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขาPanorama	Restaurant	(พรอมเมนูอาหารแบบกรุปที่ดี
ที่สุดบนยอดเขา)

จุดเปลี่ยนรถไฟ	เพื่อขึน้สูยอดเขาจุงฟราวหรือทอป	ออฟ	ยุโรป	1	ในมรดกโลก
ทางธรรมชาติ	ที่องคการยูเนสโก	ไดขึน้ทะเบียนใหกับความสมบูรณทาง
ธรรมชาติ

ตั้งอยูทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศสวิตเซอรแลนด	ชมวิวทิวทัศนสวยงาม
เชย	น้ําตกทรุมเมลบาค	อยูในภูเขาวนวนเป็นเกลียว	เกิดจากธารน้ําแข็ง
มี10ชั้น	และน้ําตก	Staubbach	น้ําไหลแรงและเย็นมากๆ	เห็นมีฝูงแกะที่เขา
เลี้ยงอยูรอบๆ	สวนถนนในหมูบานของเมืองมีเสนดียวขนานไปกับชองเขา



นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมั่งคั่งและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ	เพ
ราะเปคยเป็นที่อยูของ	Dukes	of	Burgundy

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		CAMPAPANILE	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงหรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะออกเดินทางเขาสู	“มหานครปารีส”เมืองหลวง	ของประเทศฝรั่งเศษ	ตั้งอยูบนแมน้ําแซนน	บริเวณ

ตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศษบนใจกลางแควน	อิล	เดอะ	ฟรอง	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2,000	ปี	ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัยแหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพลของ
การเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น	วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหง
หน่ึงของโลก	ระหวางการเดินทางชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของหมูบานทางชนบทของฝรั่งเศส
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําคณะเขาชมความสวยงามภายใน“	พระราชวังแวรซายย”	(คิวกรุปไมตองตอแถวนาน)	ไกดประจํา

พระราชวังคอยบรรยายตามจุดตางทีส่ําคัญๆของพระราชวัง	จัดเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
ปัจจุบัน	เพราะความสวยงามใหญโตของตัวปราสาท	และสวนดอกไมที่มีการตกแตงไวอยางสวยงาม	ผูที่กอสราง
พระราชวังแวรซายส	ที่งดงามแหงน้ี	คือ	พระเจาหลุยสที่	14	ของฝรั่งเศส	พระราชวังในอดีตแหงน้ีมีพื้นที่
ประมาณถึง	37,000	ไร	แตปัจจุบันน้ันพื้นที่	บางสวนถูกนําไปใชประโยชนดานอื่นจึงเหลือพื้นที่เพียง	5,500	ไรแต
อยางไรก็ตามพระราชวังแวรซายส	ก็ยังคงความงดงามและยิ่งใหญอลังการเสมอมา
นําทานชมหองหับตางๆ	ที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจงตามชื่อเทพเจาตางๆ	อาทิเชน	หองเฮอคิวลีส,	หองวีนัส,

หองนโปเลียน,	หองอพอลโล,	ฮอลลออฟมิเรอร	Hall	of	Mirrors	แตละหองของพระราชวังลวนมีคาดวยภาพ
เขียนสีแบบเฟรสโก	โดยชางฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส	ควรคาแกการยกยอง	ให	เป็นพระราชวังที่งดงามลํ้าคาที่สุด
แหงหน่ึงของโลก	ชมหองประวัติศาสตรเมื่อคราวที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน)	เขาเฝาราชสํานักฝรั่งเศส
นําทาน	“ลองเรือชมแมน้ําแซนน”	พรอมชมชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝ่ังของแมน้ําแซนน	โบราณ

สถานและอาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส	ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดด
เดนเป็นมหานครที่งดงามแหงหน่ึงของโลก	อาทิเชน	หอไอเฟล	,	พิพิธภัณฑลูฟร	,	ศาลาวาการ	โอเต็ล	เดอ
วิลส	,เกาะเซ็นตหลุยส	,โบสถนอรทเตรอดาม	,	พิพิธภัณฑออรเซย	,	แซงวาลี้ด	,	พระราชวังบูรบ็อง
,สะพานอเล็กซานเดอรที	่3	ฯลฯ

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	/	จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก
พักที	่IBIS	AIRPORT	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียงหรือเทียบเทา

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


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

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

ลองเรือในแมน้ําแซนน	ที่เป็นแมน้ําสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศส	ทั้งยังเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนักทอง
เที่ยวสูงสุดแหงหน่ึงในกรุงปารีสอีกดวย

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

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		IBIS	AIRPORT	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียงหรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะเดินทางเขาสู	“ยานมองมารต”	(Montmarte)	เป็นเนินเขาสูง	130	เมตร	ทางเหนือของปารีสและเป็น



จุดที่สูงที่สุดของเมือง
ชม	“มหาวิหารซาเคร-เกอร”	(Bassilica	of	Sacre	Coeur	)	หรือวิหารพระหฤทัย	ที่สรางขึน้เพื่อเป็น

อนุสรณสถานที่อุทิศแดชาวฝรั่งเศส	ที่เสียชีวิตจากสงครามกับป	รัสเซีย	ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโรมัน	-
ไบเซนไทน	Roman-Byzantine	สีขาวสวยเดนเป็นสงาบนเนิน	เขามองมารต
นําทานชมความงามของวิว	สวยของปารีส	จนอาจกลาววา	เนินเขามองมารตเป็นเนินแหงประวัติศาสตร	และ

เนินแหงความฝัน	ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย	ณ	ที่แหงน้ีคือ	ที่นัดพบของศิลปินมาตั้งแตศตวรรษที่	19	ผลงาน
ศิลปะไดมี	การสรางสรรคจากที่น่ีเป็นจํานวนมาก	อิสระใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซี
ยง	ในยานมองมารตตลอดสองขางทางจะเต็มไปดวยรานกาแฟสไตลปารีเซียง
อิสระใหทานไดเดินชมบรรยากาศ	และเลือกซื้อของที่ระลึกตางๆ
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
ชม	“	ประตูชัย”	Arc	de	Triomphe	สัญลักษณแหงชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1805
อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย	
นําทานออกเดินทางชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที	่Duty	Free	อิสระกับการ	ชอปป้ิงสินคาตามรสนิยม

แบรนดชื่อดังนานาชนิด	อาทิ	น้ําหอม	กระเป า	เครื่องสําอางจากนัน้นําทานชอปป้ิงสินคาแบ
รนดเนมชื่อดังทีห่างสรรพสินคา	แกลลารี-ลาฟาแยตต	Galerie	Lafayette

ชวงคํ่า
อิสระกับอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทุกทาน
พักที	่IBIS	AIRPORT	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียงหรือเทียบเทา

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

ตั้งอยูบนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส	ไดชื่อวาเป็นยานศิลปะที่โดงดัง
แหงหน่ึง	ในอดีตประมาณคริสตศตวรรษที่	19	มีศิลปินดัง	ๆ	มาปักหลักอยู
หลายคนแตตอนน้ันยังไมดังเทาไหรเป็นศิลปินใสแหงดวยซํ้าไป	และยังเป็น
ยานการคา	ที่นักทองเที่ยวมักมาเดินชอปป้ิงกันดวย

มหาวิหารซาเครเกอร	มหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน	บนยอดเขามงมาทรที่
สูงที่สุดในปารีส	อุทิศใหแดพระหฤทัยของพระเยซู	และชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิต
ในสงครามกับปรัสเซีย	นอกจากน้ียังมีรูปสําริดของโยนออฟอารค	(Joan	of
Arc)	ประดับอยูที่ดานหนาของซุมประตูดวย

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



1.	อิสระกับอาหารม้ือกลางวัน
2.	อิสระกับอาหารม้ือคํ่า

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

เป็นอนุสรณสถานที่สําคัญของกรุงปารีส	เป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหง
ดวงดาว	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นสดุดีวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อ
ประเทศ

เป็นโบสถที่ตั้งอยูในฝรั่งเศสของชาวโรม	ซึ่งเคยเป็นอาคารที่ใหญที่สุดในโลก
ถึงมากกวา	200ปี	ดวยขนาดที่ใหญ	ตัวโบสถน้ันสามารถมองเห็นไดจากที่
ไกลๆ

เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส	สถานที่แหงน้ี
เป็นสวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	นิยมความหรูหรา	ลํ้าสมัย	ทั้ง
เสื้อผา	เครื่องประดับ	ผลิตภัณฑตกแตงภายใน	เครื่องสําอาง	สินคาทุกชิ้นที่น่ี
ถูกอัพเดท	ใหใหมลาสุดไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา	เรียกวาอะไรใหมๆมา	แกล
เลอรี่	ลาฟาแยตตมีของกอนหางอื่นๆเสมอ

	พักที่	IBIS	AIRPORT	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียงหรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
ไดเวลานัดหมาย	เดินทางเขาสูสนามบิน	ชาร	เดอ	โกลล
13.40	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG	931

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก



โปรแกรมเดือน	ธันวาคม	เวลาเดินทางของสายการบินเปลีย่น
12.30	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG	931

โปรแกรมเดือน	ธันวาคม	เวลาเดินทางของสายการบินเปลีย่น	
06.00	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	/	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

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

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

1.	กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก	35,000	บาท	กอนการเดินทาง	พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
Passport	มายังบริษทั	และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา	14	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทาง	
2.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ	ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพฯ-	แฟรงคเฟิรต//ปารีส-กรุงเทพฯ
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	12	ยูโร
6.	คาทิปหัวหนาทัวร	ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก	ทานละ	100	บาทตอวัน

(	กรุณาสํารองทีน่ัง่ลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย	8	สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา)
1.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองทีน่ัง่ครบ	25	ทาน	และไดรับคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หอง
พักที่คอนเฟิรมมาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	15	ทาน	จึงจะสามารถยื่น
วีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง
2.	หากในชวงทีท่านเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม	ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซาเดี่ยว



ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะด
3.	เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวร

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

จริงทีเ่กิดขึ้นดังตอไปน้ี
4.1.	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ	ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผาน
หรือไมผานการพิจารณา
4.2	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินทีอ่อกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่น
วีซา	หากทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ	REFUND	โดยจะมีคาธรรมเนียมที่
ทานตองถูกหักบางสวน	และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน	45-60	วัน	(ตามกฎของแตละสายการบิน)	ถายังไมออก
ตัว๋ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
4.3	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนคา
มัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
5.	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย

ทัง้หมด	100%
6.	ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด

หรือตางประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดทีใ่ชในการเดินทางมาสนาม
บิน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดิน
ทางของบริษทั	ฉะนัน้ทานควรจะใหกรุป	FINAL	100%	กอนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ

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

ประเทศที่จะเดินทาง	
3.	หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน	1	ชุด*	คาขาย	หลักฐานทางการคา	เชน	ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย

หรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง	อายุยอนหลังไมเกิน	3	เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง	*พนักงานและผูถือ
หุน	หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY
CONCERN	แทนการใชชื่อแตละสถานทูต*ขาราชการและนักเรียน	หนังสือรับรองจากตนสังกัด	หนังสือรับรองเป็น
ภาษาอังกฤษ
4.	หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ	1	ฉบับ	(	สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานัน้	สวนบัญชีอื่นๆ

นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ	สามารถยื่นแนบเพิม่เติมได	ทัง้น้ีเพื่อใหหลักฐาน
การเงินของทานสมบูรณทสุด)
4.1หนังสือรับรองจากธนาคาร	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทน
การใชชื่อแตละสถานทูตพรอมStatement	และ	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	โดยละเอียดทุกหนา	ยอน
หลัง	6	เดือนกรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต	และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา	(ใช
เวลาดําเนินการขอประมาณ	3-5	วันทําการ)
4.2	เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
4.3สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส	สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได	แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยก
คนละชุด
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณ	/	หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง	หรือบิดามารดาไมได

เดินทางทั้งสองคน	ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง	ประเทศจากบิดา	และ	มารดา	ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่
วาการอําเภอ
6.	สําเนาบัตรประชาชน	หรือ	สําเนาสูติบัตร	1	ชุด
7.	สําเนาทะเบียนบาน	1	ชุด
8.	สําเนาทะเบียนสมรส	หรือ	ทะเบียนหยา	1	ชุด
9.	สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล	(ถามี)	1	ชุด
10	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
11.	หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม

นัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอด
เวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน



12.	กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถาน
ทูตยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
13.	ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทอง

เทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิด
วัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและ
จะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	30	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

โปรแกรมการเดินทางอาเปลีย่นแปลงไดตามความเหมะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ,การ
ลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน	และสถานการณในตางประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนัน้	เพื่อ
ความปลอดภัยในการเดินทาง	โดย	เวิลด	คอนเน็คชัน่ส	ไดมอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจ
ตัดสินใจ	ณ	ขณะนัน้ทัง้น้ีการตัดสินใจ	จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		45	วัน	-	คืนคาใชจายทั้งหมด	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาล
และกรุปทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบิน	หรือ	กรุปทีมี่การการันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศ	หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได				
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	35	วันขึน้ไป	-		เก็บคาใชจาย	10,000	บาท		
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		25	วันขึน้ไป		-		เก็บคาใชจาย		50	%	ของราคาทัวร
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		20	วัน	-	เก็บคาบริการทัง้หมด	100	%


