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SWITZERLAND – ALSACE – PARIS 10 DAYS(TG)  

สวิตเซอร์แลนด์ – อัลซาส - ปารีส  
สวิสเซอร์แลนด์ : ยอดเขา SCHILTHORN + หมู่บ้านมเูรน + กรินเดอวาลด์  

ฝรั่งเศส : แคว้นอัลซาส + ปารีส 3 คืน 

10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> เสน้ทางท่องเที่ยวแสนสวยสุด  สบายๆ มีเวลาเต็มที 

(พกักรินเดอวาลด ์2 คืนติด 1 ครั้ง พกั 3 คืนกรุงปารีส 1ครั้ง  สบายๆไม่ตอ้งยา้ยโรงแรมบ่อยๆ) 

 

>> ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร ์JAMES BOND 007 

>> ชมเมือง COLMAR /  STRASBOURG  / RIQUEWIHR / EGUISHEIM แคว้นอัลซาสสวยระดับโลก  
>> หมู่บา้น MURREN หมู่บา้นบนรมิหนา้ผาที่สุดในสวิตเซอรแ์ลนด ์(unseen) 

>> หมู่บา้น ISELTWALD หมู่บา้นบนริมทะเลสาบ Brienz สุดสวย (unseen) 

>> ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ท่ีมีน ้าใสจนเห็นพื้ นดา้นล่าง (unseen) 

>> ชมหมู่บา้น LAUTERBRUNNEN หมู่บา้นกลางหุบเขา น่ารกัๆ เงียบสงบ  

>> ชมหมู่บา้น GRINDELWALD หมู่บา้นกลางเทือกเขาเอลป์สุดสวย (พกั 2 คืน)  

>> ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยของสวิสเซอรแ์ลนด ์ 

>> ชมเมือง INTERLAKEN  / LUCERN  เมืองท่องเทียวสุดสวยของสวิสเซอรแ์ลนด ์

>> ชมนคร PARIS  แบบเต็มอิ่ม พกั 3 คืนในเมือง สบายๆ  

>> ขึน้ชมวิวช้ัน 2  EIFFEL TOWER  และ พิเศษท่านถ่ายรูปกับมุมยอดฮิตต่างๆ ตามรอย Blogger  
>> เข้าชม พระราชวังแวร์ซายน์ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
>> เข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ พิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 
>> ชมย่าน มงมาร์ต และ มหาวิหารซาเครเกอร์ 
>> พิเศษ ล่องเรือแม่น ้าแซน ชมกรุงปารีสในยามค ่าคืน  
>> ชมประตูชัย และ ช้อปป้ิงถนนชองเซลิเซ่  
>> เดินเล่นย่าน Île de la Cité  ชมกรุงปารีสสุดโรแมติค  
>> น่ังรถไฟความเร็วสูง TGV  ใหม่ความเร็ว 500 กม./ชม. 
 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  สบายๆ พกั 2 คืน 1 ครั้ง และ 3 คืนติด 1      

 

พิเศษเมนู 

ฟองดูวส์วิส / หอยเอสคาโก ้/  อาหารพื้ นเมือง / อาหารไทย 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า 

แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วัน 
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รายละเอียดการเดินทาง 
วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  - กรุงเทพมหานคร 
21.30 น.      คณะพร้อมกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบนิไทย เคาน์เตอร์ D  พบ

เจา้หนา้ที่บริษทัอ านวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย HAPPYLONGWAY  

วันที่สอง (2)  ซูริค – ลูเซิร์น  -  หมู่บ้าน Iseltwald (unseen) – กรินเดอวาลด์ (พัก 2 คืน) 
01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 972 (ใชเ้วลาประมาณ 11 ชม.) 
07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง   
  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองลูเซิร์น (LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอนัดบั 1 ของประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

(ระยะทาง 60 กม.ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท)ี 

 
  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลกั ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลึก

ถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวตัิในฝรั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792  
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  น าท่านเดินชมบา้นเรือนเก่าแก่สวยงามท่ีสร้างริมแม่น ้ารอยส์ น าท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ไดช่ื้อว่าถูก

ถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล  สัญลกัษณข์องเมืองลูเซิร์น ทีม่ีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่สร้าง
ถอดขา้มแม่น ้ารอยส์ ถือเป็นสะพานไมเ้ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรปอีกดว้ย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น 
หรือเลือกชอ้ปป้ิง นาฬิกา ชอ้กโกแลต ของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น อิเซลท์วาลด์ Iseltwald  (ระยะทาง 60 กม.ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) หมู่บา้นเล็กๆ 
สไตลส์วิสชาเล่ตแ์สนสวยริมทะเลสาบสีเทอคอยส์ Lake Brienz  หมุ่บา้นแห่งน้ีมีช่ือเสียงดา้นวิวทวิทศัน์ที่
สวยงามและมาโด่งดงัสุดๆจากซ่ีร่ียเ์กาหลีช่ือดงัอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายท า ณ สถานที่แห่งน้ี   

  
  น าท่านเดินเล่นชมหมู่บา้น Iseltwald ให้ทา่นไดเ้ก็บภาพประทบัใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ (ฉากพระเอกใน

เร่ืองนัง่เล่นเปียโน)  และมุมถ่ายที่มีฉากหลงัเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์ 
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 จากนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองกรินเดอร์วาล (Grindelwald)  (ระยะทำง  30 กิโลเมตร ใชเ้วลำ 35 นำที) 

 เมืองเล็กๆน่ารกั ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา มีบา้นเรือนสไตลช์าเล่ตส์วิสตั้งเรียงรายลดหลัน่ตามไหล่เขา 
สวยงามอย่างมากและ จุดเร่ิมตน้ของเส้นทางท่ี  เรียกว่าเป็นหน่ึงในเส้นทางท่ีสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ให้
ท่านเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก  ROMANTIK  SCHWEIZERHOF / SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL  

หรือระดบัเทยีบเทำ่ 4 ดำว  (พกั 2คืน) 
(หากโรงแรมเมืองกิลเดอร์วาลด์เต็มทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปพกัเมืองขา้งเคียง) 
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วันที่ (3) ยอดเขาชิลธอร์น -  หมู่บ้านเมอเรน  – เลาเทอร์บรุนเน่น์ – อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลล์ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่สถานี STECHELBERG เพื่อน าท่านนัง่เคเบ้ิลคาร์ สู่ยอดเขา Schilthorn  ซ่ึงเป็น
ยอดเขาท่ีมีความสูง 2,970 เมตรจากระดบัน ้าทะเลระหว่างอยู่ในกระเชา้เราสามารถชมวิวทิวทศัน์รอบดา้นได้
อย่างเพลิดเพลิน น าท่านแวะเท่ียว หมู่บ้านเมอเรน (MURREN)  (หมูบ่า้นริมหนา้ผาท่ีไดข้ึ้นเร่ืองความ
สวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ) หมู่บา้นชาเลตส์วิสท่ีตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บา้นที่คนสวิส
ฯต่างบอกว่าท่ีน่ีสวยยงักบัสรวงสวรรค ์หากอากาศดีทอ้งฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบงัท่านสามารถชม 3 ยอด
ขุนเขาท่ีตั้งตระหง่านเหนือหมูบ่า้นเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  หากมาในชว่ง ดอกไมผ้ลิ 
เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกบัดอกไม ้ป่า และดอกไมท้ี่ถูกปลูกประดบัไวต้ามบา้นเรือนสวยงามยิ่งยิ่งนกั และ
หมู่บา้นเมอเรน ถือเป็นหมู่บา้นปลอดรถยนต ์จึงยงับริสุทธ์ิยิ่งนกั   



SWITZERLAND + ALSACE + PARIS 10 DAYS  (TG)  สวิตเซอร์แลนด์ + อลัซาส + ปารีส              7 | P a g e  

 

 
จากนั้นน าท่านขึ้นสู่ยอดเขาชิลธอร์นเป็นที่รูจ้กัขึ้นมาเน่ืองจากใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าหนงัเร่ือง เจมส์บอนด์ 
007ตอน On Her Majesty's Secret Service หรือในช่ือไทย "ยอดพยคัฆร์าชินี" มาถ่ายท าท่ีน่ีโดยก าหนดให้
ภตัตาคารหมุนได ้หรือ พิตส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็นรงัของเหล่าผูร้้าย หลงัจากนั้นมาผูค้นกรู็้จกั
ชิลธอร์นในช่ือฟิตส์ กลอเรียตามช่ือในภาพยนตร์ หากอากาศดีทอ้งฟ้าแจ่มใสท่านจะสามารถชม 3 ยอด
ขุนเขาท่ีตั้งตระหง่านเหนือหมู่บา้นเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  ตั้งเรียงกนัอยู่โดยไม่มีอะไร
มาบดบงั แมแ้ต่กลุ่มเมฆก็ยงัลอยอยู่เบ้ืองล่าง 

 
อิสระให้ทา่นเดินเล่นชมวิว มีทั้ง Thrill Walk , Skyline View, 007 Walk of Fame, Bond Cinema Schilthorn 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง360°-Restaurant Piz Gloria บนยอดเขา 

 
จากนั้นน าท่านนัง่เคเบ้ิลคาร์กลบัลงมาดา้นล่าง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น 
(LAUTERBRUNNEN)  น าท่านเดนิเล่นแวะถ่ายรูปกบัหมู่บา้น เล็กๆในหุบเขาท่ีแยกเป็นสองแพร่ง 
เงียบสงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลงัของหมู่บา้นคือน ้าตกทีมี่ช่ือเสียงท่ีสุดช่ือว่า ชเตาบบ์าค (Staubbach) 
น ้าตกท่ีมีความสูง 300 เมตร และเป็นหน่ึงในน ้าตกท่ีตกลงมาแบบมว้นเดียวจบท่ีสูงที่สุดในยุโรป  อิสระให้
ท่านเดินชมตามอธัยาศยั 
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น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทำง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลำ30 นำที) 
ตั้งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบเบรียนซ์และทูนโดยทะเลสำบสองแห่งมีภำพของยอดเขำจุงเฟรำเป็นฉำกหลงั 
อีกทั้งยงัเป็นเมืองแห่งกำรพกัผ่อน สัมผสับรรยำกำศอนับริสุทธ์ิ ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขำทุง่หญำ้ 
ทะเลสำบและสวนผลไมเ้ป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่ำเป็นเมืองตำกอำกำศที่มีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศสวิตเซ
อร์แลนด์มีควำมงดงำมและบรรยำกำศที่เงียบสงบและประกอบไปดว้ยอำคำรโบรำณจำกยุคศตวรรษที่ 19 
ส่วนใหญ่เป็นบำ้นไมส้ไตลส์วิสชำเล่ต ์ น าท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

  
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
                           หลงัอาหารค ่าท าท่านเดินทางกลบัสุ่โรงแรมท่ีพกั  
พัก  ROMANTIK  SCHWEIZERHOF / SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่ำ 4 ดำว   
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วันที่ (4) กรินเดอร์วาลด์ – ทะลสาบเบลาซี -  กรุงเบิร์น  -  เอกิซไฮม์ (ฝร่ังเศส)  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาท)ี 
ทะเลสาบน้ีน ้าเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง 
Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใชไ้วส้ าหรับเพาะพนัธ์ุปลาเทราซ์ ดว้ยความสวยงามของทะเลสาบโดยมี
จดุเด่นของสีน ้าทะเลสาบมีสีน ้าเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพ้ืนดินดา้นล่างและสามารถมองเห็น
ปลาเทราซ์แหวกวา่ยในทะเลสาบอีกดว้ยจนไดข้ึ้นช่ือว่า Blausee Blue Trout  โดยยงัเปิดให้นกัท่องเที่ยว
สามารถตกปลาเทราซ์ไดอี้กดว้ย อิสระให้ท่านเดนิเล่นถ่ายรูปกบัทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งน้ี 

  
  น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 นาท)ี เมืองหลวงของประเทศ ชม

ตวัเมืองเก่าท่ีอาคารบา้นเรือนยงัไดร้ับการดูแลรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเหมือนเม่ือหลายร้อยปีก่อนจนองคก์าร
ยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวฒันธรรม  
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
  จากนั้นถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภาของประเทศ หอนาฬกิาประจ าเมือง แวะชมบ่อหมหีมสัีญลักษณ์ของกรุง

เบิร์น  จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่หมูบ่า้น เอกิซไฮม์ (Equisheim) แควน้อลัซาส ประเทศฝรั่งเศส 
(ระยะทาง 160กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. ) Les Plus Beaux Village de France เป็นหนึง่ในหมู่บ้านที่สวย
ที่สุดในประเทศฝร่ังเศส  และไดข้ึ้นช่ือว่าเป็น Typical Villageมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตไวน์ บา้นเรือนเป็น
แบบกึ่งไม่กึงปูนแบบสมยัในยุคกลางกว่า 70 หลงั พ้ืนทีก่วา่ 600 ไร่ ให้ท่านเดินช่ืนชมบรรยากาศ บา้นเรือน
ตามอธัยาศยั 
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 5 กม. ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท)ี เมืองใน
แควน้อลัซาส ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองทีถู่กจัดอันดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก ได้รับการขนาน
นามว่าเวนิสน้อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์ของอลัซาส  และยงัเป็นบา้นเกิดของศิลปิน 
เฟรดเดริก โอกุสต ์บาร์ตอลดี ผูอ้อกแบบเทพีเสรีภาพ  

ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง ณ โรงแรมที่พกั  
ที่พกั            MERCURE COLMAR CENTER HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   
            หมายเหตุ : หากโรงแรมเต็มทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปนอนเมืองขา้งเคียง 

วันท่ี (5) กอลมาร์ - ริคเวีย - สตราสบูร์ก 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พ ั
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น าท่านเดินเล่นชมเมือง กอลมาร์ (COLMAR) เมืองกอลมาร์มีช่ือเสียงในการอนุรักษเ์มอืงให้คงเป็นเมืองท่ี
มีลกัษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบา้นแบบ Half – Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตวัเมืองมี
พิพิธภณัฑ ์ร้านคา้ ท่ีอยู่อาศยัเหมือนในยุคกลาง  ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงามตดักบับา้นเรือนสีสันสดใสจึงเป็น
เมืองท่ีคู่รักจากทัว่โลกเดินทางมาฮนันีมนูที่น่ี  น าท่านเดินชมเมอืงกอลมาร์เร่ิมตั้งแต่ย่าน La Petite Venise 
และเขา้สู่จตัุรัสกลางเมือง  

 
จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่เมือง ริคเวีย (Riquewihr) (ระยะทาง 10 กม. ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท)ี เมืองท่ีติด
กบัเมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแควน้อาลซาส และเป็นหน่ึงใน Les Plus Beaux Village de 
France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝร่ังเศส   

 
กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินชมบา้นเรือนที่อยูใ่นหุบเขา ลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่นที่ไวส้ าหรับท าไวน์ โดยเฉพาะช่วงเดือน  
เม.ย – พ.ย. จะเห็นตน้องุ่นท่ีถูกปลูกสวยงามยิ่งนกั น าท่านเดินเล่นชมเมือง ริคเวีย ท่านจะไดพ้บกบัร้านเรือน
ทีมี่สีสันสวยงามลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านคา้ ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ให้ทา่นเลือกนัง่จิ๊บไวน์
หรือกาแฟ หรือเลือกซ้ือไวน์ท่ีมีช่ือเสียง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปจนเป็นที่พอใจ  
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร  ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.)  
เป็นเมืองแห่งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแควน้อลัซาส (Alsace)ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีความ
สวยงามเมืองหน่ึงของยุโรป ซ่ึงเมือ่ท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น ้าไรน์ไม่ควรพลาดเดด็ขนาด เมืองขนาดกลาง
แห่งน้ีมีย่านเมืองเก่าทางประวตัิศาสตร์ทีรู่้จกักนัในนาม La Petite France (ปารีสน้อย) 

 
น าท่านชมเขต  La Petite France ภูมิทศัน์สวยงามดว้ยบา้นเรือนทีต่ ั้งอยู่ริมฝ่ังสองแม่น ้า ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง
เมือง มีลกัษณะเป็นพ้ืนทีล่อ้มรอบดว้ยแม่น ้าอิลลท์ั้งส่ีดา้นและมเีส้นทางคูคลองเช่ือมต่อกนัไปมากมาย 
บริเวณใกลเ้คยีงเป็นเกาะท่ีมีสะพานหลายแห่งเป็นตวัเช่ือมต่อไปยงัพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆของเมือง ภายในย่านน้ีมี
ลกัษณะเป็นตรอกซอกซอย พ้ืนถนนปูลาดดว้ยหินกรวด เรียงรายดว้ยบา้นไมโ้บราณสไตลอ์ลัซาสทีส่วยงาม
ซ่ึงทอดตวัเป็นภาพเงาสะทอ้นในคลองตลอดถนน Rue des Moulins  
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จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ไดร้ับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารท่ีดีที่สุดแห่งหน่ึงของ
ยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวนัตก  อีกดว้ยออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างดว้ยหิน
ทรายสีชมพทูั้งหลงัโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที ่12 ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปีตวั
วหิารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างทีง่ดงามหลายส่วนรวมถึงรูปแกะสลกัต่างๆ ชว่งยุคกลาง จากนั้น
อิสระถ่ายรูปหรือเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พัก              HILTON STRASBOURG  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว    

วันท่ี (6)  สตาร์สบรูก  – นัง่รถไฟความเร็วสูง TGV (รุ่นใหม่ ความเร็ว 500 กม. /ชม.) –  
                      ชมกรุงปารีส  - ช้อปป้ิงห้าง LA SAMARITAINE  
เช้า          รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั    
                           จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟเมืองสตาร์สบรูก 
08.52 น.             ออกเดินทาง สู่กรุงปารีส ดว้ยรถไฟ TGV รุ่นใหม ่ความเร็วสูงสุด 500 กม./ชม.  (ใชเ้วลา 1.50 ชม.) 
                           หมายเหตุ : รอบเวลา / สถานี การนั่งรถไฟ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน 

10.38 น.           เดินทางถึง กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น ้าแซนน์บริเวณตอนเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารีสมหานครซ่ึง
ไดร้ับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงดา้นแฟชัน่  จากนั้นมีรถโค้ชท้องถิ่น มารับท าท่านท่องเที่ยว กรุงปารีส
ตลอดทั้งวัน  

กลางวนั          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

น าท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี (DUTY FREE) เพื่อให้ท่านไดส้นุกสนานเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ 
มากมาย อาทิเช่นเคร่ืองส าอาง, น ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ รวมทั้งเส้ือผา้ 
BRAND  NAME จากยุโรป ในราคาสุดพิเศษ !! จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝรั่งเศส
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ภายในห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัเปิดใหม่  LA SAMARITAINE ไดเ้ปิดตวัอย่างเป็นทางการอีกครั้ งเม่ือ
วนัที่ 23 มิถุนายน 2021 ห้างที่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดมิ นัน่คือการตกแต่งแบบ ART NOUVEAU และ 
ART DÉCO ซ่ึงถือว่าเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ของห้างสรรพสินคา้แห่งน้ี จนไดถู้กขึ้นทะเบียนเป็น
อนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  ห้าง LA SAMARITAINE 
เป็นห้างสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตร์แห่งใหม่ท่ีเนน้ย  ้าถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชัน่ 
อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด์ และมีนิทรรศการทีจ่ะสลบัหมุนเวียนให้ไดช้มตลอดของ
ฝรั่งเศส ท่ีปัจจุบนัมีสาขากว่า 61 แห่ง มีผูค้นมาใชจ้่ายวนัละ 1,000,000 คน /วนั ซ่ึงมีสินคา้ 
แบรนด์เนมแทบจะทกุยี่ห้อต่างมากมาย เช่น HERMES , PRADA,LUIS VUITTON, GUCCI, 
LONGCHAMP, ARMANI , BOTEGA,  แว่นตารองเทา้,ของเล่นเด็ก,นาฬิกา,กระเป๋า,เคร่ืองส าอางค์
น ้าหอม   อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

 
ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง เมนูพิเศษ  ซีฟู๊ ด / หอยเอสคาร์โก ้/ สเต็ก / ไอศรีม / ไวน ์

ที่พัก          MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL / NOVOTEL EIFFEL HOTEL  
หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว ( พกั 3 คืน สบายๆ ไม่ต้องย้ายโรงแรม)   
โรงแรมในกรุงปารีส เราเน้นพกัโรงแรมใจกลางกรุงปารีส ให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวสบายๆ หากพกัโรงแรมนอก
เมืองท่านจะเสียเวลามากเพราะกรุงปารีสรถติดมาก  โรงแรมที่พักใจกลางกรุงปารีสท่านสามารถออกมาเดิน
ชมกรุงปารีสในยามค ่าคนืได้ ซ่ึงสวยมากๆ  ราคาจึงแพงกว่ากว่าโรงแรมด้านนอกกรุงปารีส ประมาณ 3 เท่า  
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วันที ่(7)  ปารีส - ขึน้ชมววิหอไอเฟล - มงมาร์ต -  มหาวิหารซาเครเกอร์ – ชองป์เซลิเซ่ - 
ประตูชัย -  ล่องเรือแม่น ้าแซนชมกรุงปารีส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 
จากนั้นน าท่านขึน้ชมวิวบน หอไอเฟล ช้ัน 2 ( EIFFEL TOWER ) ท่านจะไดเ้ห็นววิทิวทศันข์องกรุง
ปารีสไดอ้ย่างสวยงาม หอไอเฟล ถือว่าเป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีมช่ืีอเสียงท่ีสุดในโลก ออกแบบโดย ท่าน กุสตาฟ 
ไอเฟล มคีวามสูงทั้งส้ิน 324 เมตร และยงัไดก้ลายมาเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของปารีส  (หมายเหตุ : การขึ้น
ชมหอไอเฟลจะตอ้งต่อคิวซ้ือตัว๋เท่านั้น ซ่ึงหากพจิารณาเห็นว่าควิยาวตอ้งรอเวลานาน จนเป็นเหตุให้กระทบ
การเที่ยวในโปรแกรมอ่ืนๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกและท าการคืนเงินให้ทกุท่านท่านละ 10 EUR*)   
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จากนั้นน าท่านถ่ายรูปหอไอเฟลมุมสวน Champ de Mars เป็นมุมยอดนิยมอนัดบัหน่ึงในการถ่ายภาพหอไอ
เฟล เน่ืองจากหอไอเฟลนั้นตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะชองส์เดอมาร์ส และดว้ยขนาดอนั
กวา้งใหญ่ของสวน บวกกบัสนามหญา้สีเขียวขจี และตน้ไมห้ลากหลายชนิดในบริเวณรอบๆ ท าให้ทุกคน
สามารถเดินหามุมถ่ายภาพสวยๆ ของหอไอเฟลไดอ้ย่างไม่ยาก  

 
จากนั้นน าท่านถ่ายหอไอเฟลจาก มุมถ่ายภาพจากช่องตกึ ถนน 5 Avenue de Suffren หรือ 228 Rue de 
l'Université ซ่ึงจากจุดถนน 2 ฝ่ังซ้ายขวาของหอไอเฟล จากจุดน้ีเราจะไดภ้าพของอาคารเก่าแก่ของปารีสทั้ง
สองฝ่ังที่เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองปารีสกลุ่มอาคารเก่าแก่อายุหลายร้อยปีที่ไดร้ับการดูแลรักษาเป็นอย่างด ี
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กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ย่านมองมาร์ต(Montmarte) น าท่านนัง่รถรางขึน้สู่เนินเขาสูง 130 เมตร ทาง
เหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวหิารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือ
วหิารพระหฤทยั ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแด่ชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตจากสงครามกบัปรัสเซีย 
ออกแบบตามแบบสไตลโ์รมนั - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนินเขามองมาร์ต 
น าท่านชมความงามของววิ สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวตัิศาสตร์และ 
เนินแห่งความฝันของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ทีแ่ห่งน้ีคอื ที่นดัพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที1่9 ผลงาน
ศิลปะไดม้ีการสร้างสรรคจ์ากทีน่ี่เป็นจ านวนมาก 

 
อิสระให้ทุกท่านไดพ้ลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองขา้งทางจะเต็มไป
ดว้ยร้านกาแฟสไตลป์ารีเซียงอิสระให้ท่านไดเ้ดินชมบรรยากาศและเลือกซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ 

 



SWITZERLAND + ALSACE + PARIS 10 DAYS  (TG)  สวิตเซอร์แลนด์ + อลัซาส + ปารีส              21 | P a g e  

 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ ถนนชองป์เซลิเซ่ ตน้แบบถนนราชด าเนินของไทย ซ่ึงเต็มไปดว้ยคาเฟ่และ
ร้านคา้ขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลก  น าท่านถ่ายกบั ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโป
เลียนพร้อมชมสองฟากฝ่ัง อิสระให้ท่านเดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

จากนั้นให้ท่านไดมี้เวลาเดินชอ้ปป้ิง ณ ถนนชองป์เซลิเซ่ ซ่ึงเป็นถนนที่มีร้านคา้แบรนด์เนม และสินคา้หลากหลายให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั หรือ ท่านไหนจะเลือกถ่ายรูปตามถนน ก็ไดซ่ึ้งมีมุมและสถาปัตยกรรมสวยๆให้ท่านได้
ถ่ายรูปเล่น 
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ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นน าท่นล่องเรือไปตามแม่น ้า แซน (Seine River) ผ่านสถานที่ส าคญัโบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่
สวยงามมากมาย อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑลู์ฟร์ ศาลาว่าการโอเตล็เดอวลิส์เกาะเซ็นตห์ ลุยส์ โบสถน์อร์
ทเตรอดาม พิพิธภณัฑอ์อร์เซยแ์ซงวาลิด พระราชวงับูร์บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ 

 
ที่พัก          MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL / NOVOTEL EIFFEL HOTEL  

หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (3คนื)   

วันท่ี (8) พระราชวังแวร์ซายน์  - พิพิธภัณฑ์ลูฟธ์ - ชมเกาะ อีลเดอลาซิติ 
เช้า          รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 
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น าท่านเดินทางไปยงั แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์ที่ 

14 น าท่านเขา้ชม พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์บรรยาย ไม่ต้องเดินชมเองและต่อแถวนาน)  
(1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) พระราชวงัท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลงัการของ
พระราชวงัซ่ึงไดร้ับการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวิจติรบรรจง  ชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอ
พอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกทอ้งพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ 
รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิ่งใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี จากนั้นอิสระให้ท่านไดช้มและ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มร่ืนและหลากหลายดว้ยพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบัสีสันสวยงาม 

 
กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นน าท่านชม พิพธิภัณฑ์ลูฟท์  (MUSEE DU LOUVRE) พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียงทีสุ่ด 
และเก่าแก่ที่สุด (เปิดตั้งแต่ปีค.ศ. 1793) และใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก เดิมทีตวัอาคารเป็นพระราชวงั
หลวง ต่อมาในปีค.ศ. 1672 พระเจา้หลุยส์ที่ 14 ไดย้า้ยราชส านกัไปยงัพระราชวงัแวร์ซายส์ กระทัง่ปี ค.ศ. 
1793 ภายหลงัการปฏิวตัิฝรั่งเศส ลูฟวร์จึงไดร้ับการบูรณะให้เป็นพิพิธภณัฑ ์และไดร้ับการยกย่องว่าเป็น
พิพิธภณัฑท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก ดว้ยมวลหมู่อาคารหลายหลงั ส าหรับตวัพิพิธภณัฑแ์ลว้ประกอบดว้ยอาคาร 3 
หลงัดว้ยกนั แต่ละอาคารจะแบ่งประเภทงานศิลปะไวอ้ย่างชดัเจน โดยพิพิธภณัฑลู์ฟวร์ แห่งน้ีไดจ้ดัแสดง
และเก็บรักษาผลงานทางศิลปะอนัทรงคณุค่าระดบัโลกไวเ้ป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะส าคญัมีถึง 6,000 ช้ิน 
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 น าท่านถ่า ยรูปประตูทางเข้าพิระมิดกระจกใสครอบไวเ้มื่อปี 1988พิระมิดน้ีจึงกลายเป็นสัญลกัษณ์
ของลูฟวร์ ทีผู่ม้าเยี่ยมเยือนจะตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลึก น าท่านชมภาพเขยีนโมนาลิซา ผลงานของเลโอ
นาร์โด ดาวินชี ที่วาดโดยลีโอนาร์โด ดาวนิชี ระหว่างปี ค.ศ. 1503 – 1505 รูปแกะสลกัหินอ่อนของกรีกที่ช่ือ 
Venus de Milo ผลงานของอเล็กซานดรอสแห่ง Antioch, The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of 
the Rocks ผลงานของ เลโอนาร์โด ดาวินชี โบราณวตัถุของอียิปต ์กรีก และโรมนัมากมาย เป็นตน้ 

 
จากนั้นน าท่านเดนิอีลเดอลาซิติ( Île de la Cité) เป็นหน่ึงในสองเกาะตามธรรมชาติท่ีหลงเหลืออยู่ของแม่น ้า
แซน ใจกลางกรุงปารีส ติดกบัเกาะอีลแซ็ง-ลูย (Île Saint-Louis) เป็นท่ีตั้งของโบสถช่ื์อดงัท่ีสุดของฝรังเศ
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สนัน่ก็คือ นอเทรอดาม(Notredame Cathedral) และยงัเป็นจุดก าเนิดยุคสมยักลางของกรุงปารีสอีกดว้ย 
หลายๆคนจะรู้จกัเกาะอีลเดอลาซิติในนามที่ว่า ลูเทเชีย และถูกยกย่องให้เป็นชุมชนเก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีส 
รวมถึงสถานที่ส าคญัมากมาย   

 
น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้กบัมหาวิหาร Notre Dame เป็นมหาวิหารท่ีเรียกไดว้่าเป็นที่โด่งดงัท่ีสุดในโลก แต่
เกิดไฟไมใ้นปี 2019  และ La Conciergerie ที่เป็นคุกเก่าในช่วงเปล่ียนการปฎิวตัิของฝรั่งเศส  จากนั้นไปดูส
ถาปัตกรรมเก่าแก่อย่าง Pont Neuf สะพานเก่าแก่ที่สุดทีค่งเหลือในกรุงปารีส และยงัมีสะพานที่แคบท่ีสุด
อย่าง Pont de l’Archevêché รวมทั้งสวน Square du Vert Galant ของเกาะน้ีก็เหมาะส าหรับการปิกนิกริม
แม่น ้าในช่วงเวลากลางคนื โดยเฉพาะในช่วงหนา้ร้อนดว้ยเช่นกนั  น าท่านเดินเล่นกบับรรยากศโรแมนติค 

 
 



SWITZERLAND + ALSACE + PARIS 10 DAYS  (TG)  สวิตเซอร์แลนด์ + อลัซาส + ปารีส              26 | P a g e  

 

 
ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก          MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL / NOVOTEL EIFFEL HOTEL  

หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (3คนื)   

วันท่ี (9) ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร  -  สนามบิน ชาร์ลเดอโกลด์ – กรุงเทพ 
เช้า          รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านแวะเก็บภาพหอไอเฟลจากจตัรุัสทรอคาเดโร (Trocadero) ซ่ึงเป็นจดุถ่ายรูปอีกดา้นหน่ึง
ของหอไอเฟลไดอ้ย่างสวยงาม ที่ห้ามพลาดอีกจุด อิสระให้ทา่นไดเ้ก็บภาพความประทบัใจก่อนกลบัเมือง 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อท าการเช็คอินและท า  TAX REFUND 

13. 30 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931  

วันท่ี(10) สนามบินสุวรรณภมิู  กรุงเทพฯ 
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ..... 

  *** ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อไป *** 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัห้องคู ่
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกว่า  
7 ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพ่ิม 

16 –  25 ก.ย. 65  159,900 159,900   149,000 145,900 30,000 
7 –  16 ต.ค. 65  159,900 159,900   149,000 145,900 30,000 
19 –  28 พ.ย. 65  159,900 159,900   149,000 145,900 30,000 
11 –  20 พ.ย. 65  159,900 159,900   149,000 145,900 30,000 

 

** การันตรี 15 ท่านออกเดนิทาง  รับสูงสุด 20ท่าน ** 
** หากต ่ากว่า 15 หรือทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดนิทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรป บงัคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

** ท่านใดที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกต๋ัวไปแล้ว** 
** ราคาอาจมปีรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ต๋ัวกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี**  

อัตราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. คา่อาหารทีร่ะบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. คา่วีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คุม้ครอง

โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง รายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 
 

อัตราน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
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4. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษ 
5. ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

 

การจองและการช าระ 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วนันบัวนัจากวนัจองหากท่านไม่ช าระตามก าหนดถือว่าท่านยกเลิกการจอง 
2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วนั 
3. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั   
4. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนดเงื่อนไขการช าระ
เงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน 
โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น 
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลของวีซ่า
ของท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยดุยาว เช่นสงกรานต์ / ปีใหม่  เป็น 60 วัน) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คนืมดัจ า100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนั คนืมดัจ า 50% (15,000 และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  0 - 15 วนั  หักค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หักค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมตัิจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหัก  คา่บริการค่ายื่นวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บ
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเติม 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกดิจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภยัธรรมชาติ,  ภูเขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลกิ จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, 
การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั 

3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์น
ส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว อนัมสีาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ทุกกรณี  
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4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ
เน่ืองจากเหตุผลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ีต่ ั้งครรภ,์เดก็อายุต ่ากว่า 2 ขวบ , ผูท้ีน่ัง่วิลแชร์หรือ
บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษทัฯ เพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้ หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบาง
รายการ  
หรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได ้ 

7. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทัจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั  

ต๋ัวเคร่ืองเคร่ืองบิน / ที่น่ังบนเคร่ืองบิน / สัมภาระ 
1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบนิ และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุ

ใด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 3,000 –  10,000 บาท 

แลว้แต่สายการบิน และ ชว่งเวลาเดินทาง 
3. กรณีท่านยกเลิกการเดนิทาง และทางบริษทัฯไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดนิทางตอ้ง

เป็นผูร้อ เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ทีไ่ดจ้ะขึ้นอยู่แต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ 

เป็นผูก้  าหนด 
4. บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัเพ่ิมเติม โดยมีเอกสาร

ยืนยนัจากทางสายการบิน  
5. การจัดที่นัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ป ข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัไมส่ามรถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ และทางบริษทัไม่อาจรับประกนัไดว้่าท่านจะไดท่ี้นัง่ตามท่ีท่านตอ้งการได ้  
6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบนิภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุณาแจง้บริษทัเพือ่ขอค ายืนยนัว่าทวัร์น้นั

สามารถออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้น ทางบริษทจัะไมร่ับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้น 
7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษทัไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้กับข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัว๋  ท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง  
9. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดหรือถือขึ้นเคร่ือง สายการบินเป็นผูก้  าหนด หากท่านมีน ้าหนกัเกนิกว่าก าหนด ท่าน

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรับนั้นเอง 
10. ทางบริษทัฯไม่รับผดิชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

โรงแรมที่พัก 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีทีบ่ริษทัไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทัฯจะใชใ้น

ระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษทัการันตรีว่าไดพ้กัแน่นอน)   
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม  บางโรงแรม

เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตยีง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
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3. ส าหรับท่านที่พกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพัก ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว 
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง

คู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 
5. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเต็ม (บางครั้ ง

ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building  (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 
ฤดูร้อนเท่านั้น 

8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋า หรือ บางครั้ งอยู่ในเมืองเก่า รถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ท่านจะตอ้งน าสัมภาระ
ของท่านเขา้ห้องพกัดว้ยตวัท่านเอง 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไมม่ีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า
ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไมว่่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน 

และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 
2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถาน
ฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

3. ส าหรับท่านที่พ านกัอาศยัหรือศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศท่ี
ท่านพ านกัอาศยัอยู ่

4. ท่านทีม่ีวีซ่าอยู่แลว้ กรุณาแจง้บริษทัเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ดห้รือไม่  
**************************************** 
 
 

 


