SWITZERLAND – ALSACE – PARIS 10 DAYS(TG)

สวิตเซอร์แลนด์ – อั ลซาส - ปารีส
สวิสเซอร์แลนด์ : ยอดเขา SCHILTHORN + หมู่บ้านมูเรน + กรินเดอวาลด์
ฝรั่งเศส : แคว้นอัลซาส + ปารีส 3 คืน

10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง)
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ไฮไลท์ของโปรแกรม >> เส้นทางท่องเที่ยวแสนสวยสุด สบายๆ มีเวลาเต็มที
(พักกรินเดอวาลด์ 2 คืนติด 1 ครั้ง พัก 3 คืนกรุงปารีส 1ครั้ง สบายๆไม่ตอ้ งย้ายโรงแรมบ่อยๆ)
>> ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ JAMES BOND 007
>> ชมเมือง COLMAR / STRASBOURG / RIQUEWIHR / EGUISHEIM แคว้นอัลซาสสวยระดับโลก
>> หมู่บา้ น MURREN หมู่บา้ นบนริมหน้าผาที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ (unseen)
>> หมู่บา้ น ISELTWALD หมู่บา้ นบนริมทะเลสาบ Brienz สุดสวย (unseen)
>> ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ที่มีน้าใสจนเห็นพื้ นด้านล่าง (unseen)
>> ชมหมู่บา้ น LAUTERBRUNNEN หมู่บา้ นกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ
>> ชมหมู่บา้ น GRINDELWALD หมู่บา้ นกลางเทือกเขาเอลป์ สุดสวย (พัก 2 คืน)
>> ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยของสวิสเซอร์แลนด์
>> ชมเมือง INTERLAKEN / LUCERN เมืองท่องเทียวสุดสวยของสวิสเซอร์แลนด์
>> ชมนคร PARIS แบบเต็มอิ่ม พัก 3 คืนในเมือง สบายๆ
>> ขึน้ ชมวิวชั้น 2 EIFFEL TOWER และ พิเศษท่านถ่ายรูปกับมุมยอดฮิตต่างๆ ตามรอย Blogger
>> เข้าชม พระราชวังแวร์ ซายน์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
>> เข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ พิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
>> ชมย่าน มงมาร์ ต และ มหาวิหารซาเครเกอร์
>> พิเศษ ล่องเรื อแม่น้าแซน ชมกรุงปารีสในยามค่าคืน
>> ชมประตูชัย และ ช้ อปปิ้ งถนนชองเซลิเซ่
>> เดินเล่นย่าน Île de la Cité ชมกรุงปารีสสุ ดโรแมติค
>> นั่งรถไฟความเร็วสู ง TGV ใหม่ความเร็ว 500 กม./ชม.

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว สบายๆ พัก 2 คืน 1 ครั้ง และ 3 คืนติด 1
พิเศษเมนู
ฟองดูวส์ วิส / หอยเอสคาโก้ / อาหารพื้ นเมือง / อาหารไทย
รวมค่าคนขับรถในยุโรป/ รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า
แจกน้าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร
21.30 น.

คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D พบ
เจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย HAPPYLONGWAY

วันที่สอง (2) ซูริค – ลูเซิร์น - หมู่บ้าน Iseltwald (unseen) – กรินเดอวาลด์ (พัก 2 คืน)
01.05 น.
07.50 น.

บินตรงสู่ กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 972 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์ แลนด์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(ระยะทาง 60 กม.ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพือ่ เป็ นอนุสรณ์ราลึก
ถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตั ิในฝรัง่ เศสเมือ่ ปี ค.ศ.1792
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นาท่านเดินชมบ้านเรื อนเก่าแก่สวยงามที่สร้างริ มแม่น้ ารอยส์ นาท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูก
ถ่ายรู ปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้ คาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ทีม่ ีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่สร้าง
ถอดข้ามแม่น้ ารอยส์ ถือเป็ นสะพานไม้เก่าแก่ทสี่ ุดในยุโรปอีกด้วย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น
หรื อเลือกช้อปปิ้ ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น อิเซล์ทวาลด์ Iseltwald (ระยะทาง 60 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) หมู่บา้ นเล็กๆ
สไตล์สวิสชาเล่ตแ์ สนสวยริ มทะเลสาบสี เทอคอยส์ Lake Brienz หมุ่บา้ นแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามและมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ยเ์ กาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทา ณ สถานที่แห่งนี้

นาท่านเดินเล่นชมหมู่บา้ น Iseltwald ให้ทา่ นได้เก็บภาพประทับใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรื อ (ฉากพระเอกใน
เรื่ องนัง่ เล่นเปี ยโน) และมุมถ่ายที่มีฉากหลังเป็ นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์
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จากนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองกรินเดอร์ วาล (Grindelwald) (ระยะทำง 30 กิโลเมตร ใช้เวลำ 35 นำที)
เมืองเล็กๆน่ารัก ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา มีบา้ นเรื อนสไตล์ชาเล่ตส์ วิสตั้งเรี ยงรายลดหลัน่ ตามไหล่เขา
สวยงามอย่างมากและ จุดเริ่ มต้นของเส้นทางที่ เรี ยกว่าเป็ นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ให้
ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ROMANTIK SCHWEIZERHOF / SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว (พัก 2คืน)
(หากโรงแรมเมืองกิลเดอร์วาลด์เต็มทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง)
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วันที่ (3)

ยอดเขาชิลธอร์ น - หมู่บ้านเมอเรน – เลาเทอร์ บรุนเน่ น์ – อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลล์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริ กนั ณ โรงแรมที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สถานี STECHELBERG เพื่อนาท่านนัง่ เคเบิ้ลคาร์ สู่ ยอดเขา Schilthorn ซึ่งเป็ น
ยอดเขาที่มีความสูง 2,970 เมตรจากระดับน้ าทะเลระหว่างอยู่ในกระเช้าเราสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบด้านได้
อย่างเพลิดเพลิน นาท่านแวะเที่ยว หมู่บ้านเมอเรน (MURREN) (หมูบ่ า้ นริ มหน้าผาทีไ่ ด้ข้นึ เรื่ องความ
สวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ) หมู่บา้ นชาเลต์สวิสที่ต้งั อยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็ นหมู่บา้ นที่คนสวิส
ฯต่างบอกว่าทีน่ ี่สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีทอ้ งฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอด
ขุนเขาที่ต้งั ตระหง่านเหนือหมูบ่ า้ นเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau หากมาในช่วง ดอกไม้ผลิ
เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกับดอกไม้ ป่ า และดอกไม้ที่ถูกปลูกประดับไว้ตามบ้านเรื อนสวยงามยิ่งยิ่งนัก และ
หมู่บา้ นเมอเรน ถือเป็ นหมู่บา้ นปลอดรถยนต์ จึงยังบริ สุทธิ์ยิ่งนัก
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จากนั้นนาท่านขึ้นสู่ ยอดเขาชิลธอร์นเป็ นที่รูจ้ กั ขึ้นมาเนื่องจากใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาหนังเรื่ อง เจมส์บอนด์
007ตอน On Her Majesty's Secret Service หรื อในชื่อไทย "ยอดพยัคฆ์ราชินี" มาถ่ายทาที่นโี่ ดยกาหนดให้
ภัตตาคารหมุนได้ หรื อ พิตส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็ นรังของเหล่าผูร้ ้าย หลังจากนั้นมาผูค้ นก็รู้จกั
ชิลธอร์นในชื่อฟิ ตส์ กลอเรี ยตามชื่อในภาพยนตร์ หากอากาศดีทอ้ งฟ้าแจ่มใสท่านจะสามารถชม 3 ยอด
ขุนเขาที่ต้งั ตระหง่านเหนือหมู่บา้ นเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau ตั้งเรี ยงกันอยู่โดยไม่มีอะไร
มาบดบัง แม้แต่กลุ่มเมฆก็ยงั ลอยอยู่เบื้องล่าง

อิสระให้ทา่ นเดินเล่นชมวิว มีท้งั Thrill Walk , Skyline View, 007 Walk of Fame, Bond Cinema Schilthorn
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง360°-Restaurant Piz Gloria บนยอดเขา

จากนั้นนาท่านนัง่ เคเบิ้ลคาร์กลับลงมาด้านล่าง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่ น

(LAUTERBRUNNEN) นาท่านเดินเล่นแวะถ่ายรู ปกับหมู่บา้ น เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็ นสองแพร่ ง
เงียบสงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บา้ นคือน้ าตกทีม่ ีชื่อเสี ยงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach)
น้ าตกที่มคี วามสูง 300 เมตร และเป็ นหนึ่งในน้ าตกทีต่ กลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป อิสระให้
ท่านเดินชมตามอัธยาศัย
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นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองอินเทอร์ ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทำง 20 กิโลเมตร ใช้เวลำ30 นำที)
ตั้งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบเบรี ยนซ์และทูนโดยทะเลสำบสองแห่งมีภำพของยอดเขำจุงเฟรำเป็ นฉำกหลัง
อีกทั้งยังเป็ นเมืองแห่งกำรพักผ่อน สัมผัสบรรยำกำศอันบริสุทธิ์ ถูกโอบล้อมด้วยภูเขำทุง่ หญ้ำ
ทะเลสำบและสวนผลไม้เป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่ำเป็ นเมืองตำกอำกำศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซ
อร์แลนด์มีควำมงดงำมและบรรยำกำศที่เงียบสงบและประกอบไปด้วยอำคำรโบรำณจำกยุคศตวรรษที่ 19
ส่วนใหญ่เป็ นบ้ำนไม้สไตล์สวิสชำเล่ต์ นาท่านเดินเล่นชมเมืองหรื อเลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

ค่า
พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
หลังอาหารค่าทาท่านเดินทางกลับสุ่โรงแรมที่พกั
ROMANTIK SCHWEIZERHOF / SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว
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วันที่ (4)

กรินเดอร์ วาลด์ – ทะลสาบเบลาซี - กรุงเบิร์น - เอกิซไฮม์ (ฝรั่งเศส)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริ กนั ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที)
ทะเลสาบนี้น้ าเทอร์ควอยส์ เป็ นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง
Frutigen และ Kandersteg เป็ นที่ๆใช้ไว้สาหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมี
จุดเด่นของสี น้ าทะเลสาบมีสีน้ าเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็น
ปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ข้ นึ ชื่อว่า Blausee Blue Trout โดยยังเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยว
สามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรู ปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้

นาท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) เมืองหลวงของประเทศ ชม
ตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรื อนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็ นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปี ก่อนจนองค์การ
ยูเนสโก้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกด้ านวัฒนธรรม
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นถ่ายรู ปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ หอนาฬกิาประจาเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์ของกรุง
เบิร์น จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่หมูบ่ า้ น เอกิซไฮม์ (Equisheim) แคว้นอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส
(ระยะทาง 160กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ) Les Plus Beaux Village de France เป็ นหนึง่ ในหมู่บ้านที่สวย
ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส และได้ข้ นึ ชื่อว่าเป็ น Typical Villageมีชื่อเสียงเรื่ องการผลิตไวน์ บ้านเรื อนเป็ น
แบบกึ่งไม่กึงปูนแบบสมัยในยุคกลางกว่า 70 หลัง พื้นทีก่ ว่า 600 ไร่ ให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศ บ้านเรื อน
ตามอัธยาศัย
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ค่า
ที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 5 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) เมืองใน
แคว้นอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองทีถ่ ูกจัดอันดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก ได้รับการขนาน
นามว่าเวนิสน้ อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์ของอัลซาส และยังเป็ นบ้านเกิดของศิลปิ น
เฟรดเดริ ก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผูอ้ อกแบบเทพีเสรี ภาพ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง ณ โรงแรมที่พกั
MERCURE COLMAR CENTER HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
หมายเหตุ : หากโรงแรมเต็มทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยา้ ยไปนอนเมืองข้างเคียง

วันที่ (5)

กอลมาร์ - ริคเวีย - สตราสบูร์ก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พั
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นาท่านเดินเล่นชมเมือง กอลมาร์ (COLMAR) เมืองกอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงเป็ นเมืองที่
มีลกั ษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านแบบ Half – Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองมี
พิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ที่อยู่อาศัยเหมือนในยุคกลาง ด้วยบรรยากาศทีส่ วยงามตัดกับบ้านเรื อนสี สนั สดใสจึงเป็ น
เมืองที่คู่รักจากทัว่ โลกเดินทางมาฮันนีมนู ที่นี่ นาท่านเดินชมเมืองกอลมาร์เริ่ มตั้งแต่ย่าน La Petite Venise
และเข้าสู่จตั ุรัสกลางเมือง

จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หรื อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย
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จากนั้นได้เวลานาท่านสู่เมือง ริคเวีย (Riquewihr) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) เมืองที่ติด
กับเมืองกอลมาร์ เป็ นแหล่งปลูกไวน์ช้นั เลิศของแคว้นอาลซาส และเป็ นหนึ่งใน Les Plus Beaux Village de
France หรื อหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินชมบ้านเรื อนที่อยูใ่ นหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยไร่ องุ่นที่ไว้สาหรับทาไวน์ โดยเฉพาะช่วงเดือน
เม.ย – พ.ย. จะเห็นต้นองุ่นที่ถกู ปลูกสวยงามยิ่งนัก นาท่านเดินเล่นชมเมือง ริ คเวีย ท่านจะได้พบกับร้านเรื อน
ทีม่ ีสีสันสวยงามล้อมรอบไปด้วยไร่ องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านค้า ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ให้ทา่ นเลือกนัง่ จิ๊บไวน์
หรื อกาแฟ หรื อเลือกซื้อไวน์ที่มีชื่อเสี ยง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรู ปจนเป็ นที่พอใจ
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
เป็ นเมืองแห่งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส (Alsace)ประเทศฝรัง่ เศส เมืองที่มีความ
สวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป ซึ่งเมือ่ ท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น้ าไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลาง
แห่งนี้มีย่านเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ทรี่ ู ้จกั กันในนาม La Petite France (ปารีสน้ อย)

นาท่านชมเขต La Petite France ภูมิทศั น์สวยงามด้วยบ้านเรื อนทีต่ ้งั อยู่ริมฝั่งสองแม่น้ า ซึ่งเป็ นศูนย์กลาง
เมือง มีลกั ษณะเป็ นพื้นทีล่ อ้ มรอบด้วยแม่น้ าอิลล์ท้ งั สี่ดา้ นและมีเส้นทางคูคลองเชื่อมต่อกันไปมากมาย
บริ เวณใกล้เคียงเป็ นเกาะที่มีสะพานหลายแห่งเป็ นตัวเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆของเมือง ภายในย่านนี้มี
ลักษณะเป็ นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดด้วยหินกรวด เรียงรายด้วยบ้านไม้โบราณสไตล์อลั ซาสทีส่ วยงาม
ซึ่งทอดตัวเป็ นภาพเงาสะท้อนในคลองตลอดถนน Rue des Moulins
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จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารนอร์ ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็ นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของ
ยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก อีกด้วยออกแบบด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหิน
ทรายสีชมพูท้งั หลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปี ตัว
วิหารมีการรวบรวมรู ปแบบการก่อสร้างทีง่ ดงามหลายส่วนรวมถึงรู ปแกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง จากนั้น
อิสระถ่ายรู ปหรื อเลือกซื้อสินค้าพื้นตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
HILTON STRASBOURG HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่ (6)

สตาร์ สบรูก – นัง่ รถไฟความเร็วสู ง TGV (รุ่นใหม่ ความเร็ว 500 กม. /ชม.) –
ชมกรุงปารีส - ช้ อปปิ้ งห้ าง LA SAMARITAINE

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองสตาร์สบรู ก
ออกเดินทาง สู่ กรุ งปารี ส ด้วยรถไฟ TGV รุ่ นใหม่ ความเร็ วสูงสุด 500 กม./ชม. (ใช้เวลา 1.50 ชม.)
หมายเหตุ : รอบเวลา / สถานี การนั่งรถไฟ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

08.52 น.
10.38 น.

กลางวัน

เดินทางถึง กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น้ าแซนน์บริ เวณตอนเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิน่ ฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารี สมหานครซึ่ ง
ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงด้านแฟชัน่ จากนั้นมีรถโค้ชท้องถิ่น มารับทาท่ านท่ องเที่ยว กรุงปารีส
ตลอดทั้งวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเดินทางสู่ ร้ านปลอดภาษี (DUTY FREE) เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานเลือกซื้อสินค้าต่างๆ
มากมาย อาทิเช่นเครื่ องสาอาง, น้ าหอม, เครื่ องประดับ, กระเป๋ าหนัง และเครื่ องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผ้า
BRAND NAME จากยุโรป ในราคาสุ ดพิเศษ !! จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปปิ้ งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส
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ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังเปิ ดใหม่ LA SAMARITAINE ได้เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการอีกครั้งเมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2021 ห้างที่มเี สน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นัน่ คือการตกแต่งแบบ ART NOUVEAU และ
ART DÉCO ซึ่งถือว่าเป็ นเอกลักษณ์อนั โดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็ น
อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส ห้าง LA SAMARITAINE
เป็ นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้าถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารี ส ไม่ว่าจะเป็ นแฟชัน่
อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ และมีนิทรรศการทีจ่ ะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดของ
ฝรั่งเศส ที่ปัจจุบนั มีสาขากว่า 61 แห่ง มีผคู ้ นมาใช้จ่ายวันละ 1,000,000 คน /วัน ซึ่งมีสินค้า
แบรนด์เนมแทบจะทุกยี่ห้อต่างมากมาย เช่น HERMES , PRADA,LUIS VUITTON, GUCCI,
LONGCHAMP, ARMANI , BOTEGA, แว่นตารองเท้า,ของเล่นเด็ก,นาฬิกา,กระเป๋ า,เครื่ องสาอางค์
น้ าหอม อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง เมนูพิเศษ ซีฟดู๊ / หอยเอสคาร์โก้ / สเต็ก / ไอศรี ม / ไวน์
MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL / NOVOTEL EIFFEL HOTEL
หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว ( พัก 3 คืน สบายๆ ไม่ต้องย้ายโรงแรม)
โรงแรมในกรุงปารีส เราเน้ นพักโรงแรมใจกลางกรุงปารีส ให้ท่านได้ มีเวลาเที่ยวสบายๆ หากพักโรงแรมนอก
เมืองท่านจะเสี ยเวลามากเพราะกรุงปารีสรถติดมาก โรงแรมที่พักใจกลางกรุงปารีสท่านสามารถออกมาเดิน
ชมกรุงปารีสในยามค่าคืนได้ ซึ่งสวยมากๆ ราคาจึงแพงกว่ากว่าโรงแรมด้านนอกกรุงปารีส ประมาณ 3 เท่า
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วันที่ (7)

ปารีส - ขึน้ ชมวิวหอไอเฟล - มงมาร์ ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ – ชองป์ เซลิเซ่ ประตูชัย - ล่องเรื อแม่ น้าแซนชมกรุงปารีส

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

จากนั้นนาท่านขึน้ ชมวิวบน หอไอเฟล ชั้น 2 ( EIFFEL TOWER ) ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของกรุ ง
ปารี สได้อย่างสวยงาม หอไอเฟล ถือว่าเป็ นสิ่งปลูกสร้างที่มชี ื่อเสียงที่สุดในโลก ออกแบบโดย ท่าน กุสตาฟ
ไอเฟล มีความสูงทั้งสิ้ น 324 เมตร และยังได้กลายมาเป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของปารี ส (หมายเหตุ : การขึ้น
ชมหอไอเฟลจะต้องต่อคิวซื้อตัว๋ เท่านั้น ซึ่งหากพิจารณาเห็นว่าคิวยาวต้องรอเวลานาน จนเป็ นเหตุให้กระทบ
การเที่ยวในโปรแกรมอื่นๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกและทาการคืนเงินให้ทกุ ท่านท่านละ 10 EUR*)

SWITZERLAND + ALSACE + PARIS 10 DAYS (TG) สวิตเซอร์แลนด์ + อัลซาส + ปารี ส

18 | P a g e

จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปหอไอเฟลมุมสวน Champ de Mars เป็ นมุมยอดนิยมอันดับหนึ่งในการถ่ายภาพหอไอ
เฟล เนื่องจากหอไอเฟลนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะชองส์เดอมาร์ส และด้วยขนาดอัน
กว้างใหญ่ของสวน บวกกับสนามหญ้าสีเขียวขจี และต้นไม้หลากหลายชนิดในบริ เวณรอบๆ ทาให้ทุกคน
สามารถเดินหามุมถ่ายภาพสวยๆ ของหอไอเฟลได้อย่างไม่ยาก

จากนั้นนาท่านถ่ายหอไอเฟลจาก มุมถ่ายภาพจากช่องตึก ถนน 5 Avenue de Suffren หรื อ 228 Rue de
l'Université ซึ่งจากจุดถนน 2 ฝั่งซ้ายขวาของหอไอเฟล จากจุดนี้เราจะได้ภาพของอาคารเก่าแก่ของปารี สทั้ง
สองฝั่งที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองปารี สกลุ่มอาคารเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี

SWITZERLAND + ALSACE + PARIS 10 DAYS (TG) สวิตเซอร์แลนด์ + อัลซาส + ปารี ส

19 | P a g e

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่ านมองมาร์ ต(Montmarte) นาท่ านนัง่ รถรางขึน้ สู่เนินเขาสูง 130 เมตร ทาง
เหนือของปารี สและเป็ นจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรื อ
วิหารพระหฤทัย ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตจากสงครามกับปรัสเซีย
ออกแบบตามแบบสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็ นสง่าบนเนินเขามองมาร์ต
นาท่านชมความงามของวิว สวยของปารี ส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็ นเนินแห่งประวัติศาสตร์และ
เนินแห่งความฝันของบรรดาศิลปิ นทั้งหลาย ณ ทีแ่ ห่งนี้คอื ที่นดั พบของศิลปิ นมาตั้งแต่ศตวรรษที1่ 9 ผลงาน
ศิลปะได้มีการสร้างสรรคจ์ากทีน่ ี่เป็ นจานวนมาก

อิสระให้ทุกท่านได้พลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารี เซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไป
ด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารี เซียงอิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศและเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ
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จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ ถนนชองป์ เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดาเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่ และ
ร้านค้าขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก นาท่านถ่ายกับ ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโป
เลียนพร้อมชมสองฟากฝั่ง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาเดินช้อปปิ้ ง ณ ถนนชองป์ เซลิเซ่ ซึ่งเป็ นถนนที่มีร้านค้าแบรนด์เนม และสิ นค้าหลากหลายให้
ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย หรื อ ท่านไหนจะเลือกถ่ายรู ปตามถนน ก็ได้ซ่ ึงมีมุมและสถาปัตยกรรมสวยๆให้ท่านได้
ถ่ายรู ปเล่น

SWITZERLAND + ALSACE + PARIS 10 DAYS (TG) สวิตเซอร์แลนด์ + อัลซาส + ปารี ส
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่นล่องเรือไปตามแม่น้า แซน (Seine River) ผ่านสถานที่สาคัญโบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่
สวยงามมากมาย อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการโอเตล็เดอวลิส์เกาะเซ็นตห์ ลุยส์ โบสถ์นอร์
ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์แซงวาลิด พระราชวังบูร์บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ

ที่พัก

MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL / NOVOTEL EIFFEL HOTEL
หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (3คืน)

วันที่ (8)

พระราชวังแวร์ ซายน์ - พิพิธภัณฑ์ ลูฟธ์ - ชมเกาะ อีลเดอลาซิติ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
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นาท่านเดินทางไปยัง แวร์ ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่
14 นาท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ ซายส์ (มีไกด์ บรรยาย ไม่ต้องเดินชมเองและต่อแถวนาน)
(1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) พระราชวังที่ถกู สร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของ
พระราชวังซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรู หราวิจติ รบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอ
พอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ
รวมถึงเรื่ องราวและความเป็ นมาของอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมและ
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกบริ เวณอุทยานอันร่ มรื่นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ลูฟท์ (MUSEE DU LOUVRE) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงทีส่ ุด
และเก่าแก่ที่สุด (เปิ ดตั้งแต่ปีค.ศ. 1793) และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมทีตวั อาคารเป็ นพระราชวัง
หลวง ต่อมาในปี ค.ศ. 1672 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ยา้ ยราชสานักไปยังพระราชวังแวร์ซายส์ กระทัง่ ปี ค.ศ.
1793 ภายหลังการปฏิวตั ิฝรัง่ เศส ลูฟวร์จึงได้รับการบูรณะให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ และได้รับการยกย่องว่าเป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยมวลหมู่อาคารหลายหลัง สาหรับตัวพิพิธภัณฑ์แล้วประกอบด้วยอาคาร 3
หลังด้วยกัน แต่ละอาคารจะแบ่งประเภทงานศิลปะไว้อย่างชัดเจน โดยพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ แห่งนี้ได้จดั แสดง
และเก็บรักษาผลงานทางศิลปะอันทรงคุณค่าระดับโลกไว้เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะสาคัญมีถึง 6,000 ชิ้น

SWITZERLAND + ALSACE + PARIS 10 DAYS (TG) สวิตเซอร์แลนด์ + อัลซาส + ปารี ส

23 | P a g e

นาท่านถ่ายรูปประตูทางเข้าพิระมิดกระจกใสครอบไว้เมื่อปี 1988พิระมิดนี้จึงกลายเป็ นสัญลักษณ์
ของลูฟวร์ ทีผ่ มู ้ าเยี่ยมเยือนจะต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึก นาท่านชมภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอ
นาร์ โด ดาวินชี ที่วาดโดยลีโอนาร์ โด ดาวินชี ระหว่างปี ค.ศ. 1503 – 1505 รู ปแกะสลักหินอ่อนของกรี กที่ชื่อ
Venus de Milo ผลงานของอเล็กซานดรอสแห่ง Antioch, The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of
the Rocks ผลงานของ เลโอนาร์โด ดาวินชี โบราณวัตถุของอียิปต์ กรีก และโรมันมากมาย เป็ นต้น

จากนั้นนาท่านเดินอีลเดอลาซิติ( Île de la Cité) เป็ นหนึ่งในสองเกาะตามธรรมชาติที่หลงเหลืออยู่ของแม่น้ า
แซน ใจกลางกรุ งปารี ส ติดกับเกาะอีลแซ็ง-ลูย (Île Saint-Louis) เป็ นที่ต้งั ของโบสถ์ชื่อดังที่สุดของฝรังเศ
SWITZERLAND + ALSACE + PARIS 10 DAYS (TG) สวิตเซอร์แลนด์ + อัลซาส + ปารี ส
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สนัน่ ก็คือ นอเทรอดาม(Notredame Cathedral) และยังเป็ นจุดกาเนิดยุคสมัยกลางของกรุ งปารี สอีกด้วย
หลายๆคนจะรู ้จกั เกาะอีลเดอลาซิติในนามที่ว่า ลูเทเชีย และถูกยกย่องให้เป็ นชุมชนเก่าแก่ที่สุดในกรุ งปารี ส
รวมถึงสถานที่สาคัญมากมาย

นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้ากับมหาวิหาร Notre Dame เป็ นมหาวิหารที่เรี ยกได้ว่าเป็ นที่โด่งดังที่สุดในโลก แต่
เกิดไฟไม้ในปี 2019 และ La Conciergerie ที่เป็ นคุกเก่าในช่วงเปลี่ยนการปฎิวตั ิของฝรั่งเศส จากนั้นไปดูส
ถาปัตกรรมเก่าแก่อย่าง Pont Neuf สะพานเก่าแก่ที่สุดทีค่ งเหลือในกรุ งปารี ส และยังมีสะพานที่แคบที่สุด
อย่าง Pont de l’Archevêché รวมทั้งสวน Square du Vert Galant ของเกาะนี้ก็เหมาะสาหรับการปิ กนิกริ ม
แม่น้ าในช่วงเวลากลางคืน โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนด้วยเช่นกัน นาท่านเดินเล่นกับบรรยากศโรแมนติค

SWITZERLAND + ALSACE + PARIS 10 DAYS (TG) สวิตเซอร์แลนด์ + อัลซาส + ปารี ส

25 | P a g e

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL / NOVOTEL EIFFEL HOTEL
หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (3คืน)

วันที่ (9)

ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - สนามบิน ชาร์ ลเดอโกลด์ – กรุงเทพ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านแวะเก็บภาพหอไอเฟลจากจัตรุ ัสทรอคาเดโร (Trocadero) ซึ่งเป็ นจุดถ่ายรู ปอีกด้านหนึ่ง
ของหอไอเฟลได้อย่างสวยงาม ที่ห้ามพลาดอีกจุด อิสระให้ทา่ นได้เก็บภาพความประทับใจก่อนกลับเมือง

13. 30 น.

ได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อทาการเช็คอินและทา
ออกเดินสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

วันที(่ 10)

สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ

06.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.....
*** ขอขอบพระคุณที่ใช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่อไป ***
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
16 – 25 ก.ย. 65
7 – 16 ต.ค. 65
19 – 28 พ.ย. 65
11 – 20 พ.ย. 65

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กมากกว่า
7 ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

159,900
159,900
159,900
159,900

159,900
159,900
159,900
159,900

149,000
149,000
149,000
149,000

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

145,900
145,900
145,900
145,900

30,000
30,000
30,000
30,000

** การันตรี 15 ท่านออกเดินทาง รับสู งสุด 20ท่าน **
** หากต่ากว่า 15 หรือทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ท่ านใดที่จะออกตั๋วภายในประเทศ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทัวร์ ก่อน มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว**

** ราคาอาจมีปรับขึน้ -ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึน้ -ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้ วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี**

อัตรานี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารทีร่ ะบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คมุ้ ครอง
โรคประจาตัวหรื อโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นก่อนเดินทาง รายละเอียดอื่นๆเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก
10. น้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % ในกรณี ทตี่ อ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
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4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
5. ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าทีส่ ายการบินกาหนด

การจองและการชาระ
1. กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วันนับวันจากวันจองหากท่านไม่ชาระตามกาหนดถือว่าท่านยกเลิกการจอง
2. ชาระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
3. กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
4. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนตามกาหนดเงื่อนไขการชาระ
เงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน
โดยทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น
5. หากท่านจองและส่ งเอกสารในการทาวี ซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผลของวีซ่า
ของท่านไม่ผ่าน บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่ าบริการ
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่ วงหน้ าเทศกาลหรือหยุดยาว เช่ นสงกรานต์ / ปี ใหม่ เป็ น 60 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนมัดจา100% (30,000 และหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน / ค่ามัดจาโรงแรม เป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน คืนมัดจา 50% (15,000 และหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน / ค่ามัดจาโรงแรม เป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0 - 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิทธิ์ในการหัก ค่าบริ การค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
หรื อได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณีไป

หมายเหตุสาคัญเพิ่มเติม
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบต่อค่ าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด,
แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิก จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,
การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด,
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริ ษทั จะคานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็ นสาคัญ
3. ท่านจะต้องเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่ วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สิน
ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ทุกกรณี
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4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออก หรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ
เดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรื อ
เนื่องจากเหตุผลหรื อความผิดของตัวท่านเอง
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายเป็ นรายกรณี เช่น ผูท้ ตี่ ้งั ครรภ์,เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ , ผูท้ นี่ งั่ วิลแชร์หรื อ
บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ เพื่อสอบถามและหาข้อสรุ ปร่ วมกันเป็ นรายกรณี
6. ราคาทัวร์เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ ปเดินทางแล้ว หากท่านไม่ได้ใช้บริ การบาง
รายการ
หรื อยกเลิก ไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืนได้
7. เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริ ษทั จึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็ นสาคัญ

ตั๋วเครื่ องเครื่ องบิน / ที่นั่งบนเครื่ องบิน / สัมภาระ
1. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นแบบหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ
2. ทางบริ ษทั ฯ ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้อยแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ
ใด ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 – 10,000 บาท
แล้วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
3. กรณี ท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริษทั ฯได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณีตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้อง
เป็ นผูร้ อ เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ทีไ่ ด้จะขึ้นอยู่แต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ
เป็ นผูก้ าหนด
4. บริ ษทั ของสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันเพิ่มเติม โดยมีเอกสาร
ยืนยันจากทางสายการบิน
5. การจัดที่นงั่ บนเครื่ องบินของกรุ๊ป ข้อกาหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริษทั ไม่สามรถเข้าไป
แทรกแซงได้ และทางบริษทั ไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที่นงั่ ตามที่ท่านต้องการได้
6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นนั้
สามารถออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้น ทางบริ ษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษทั ไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้ กับข้อกาหนดของสายการบินเป็ นผู้กาหนด
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรื อแต้มบัตรเครดิตแลกตัว๋ ท่านจะต้องเป็ นผูด้ าเนินการด้วยตัวท่านเอง
9. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระทีโ่ หลดหรื อถือขึ้นเครื่ อง สายการบินเป็ นผูก้ าหนด หากท่านมีน้ าหนักเกินกว่ากาหนด ท่าน
จะต้องเป็ นผูเ้ สียค่าปรับนั้นเอง
10. ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

โรงแรมที่พัก
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีทบี่ ริ ษทั ไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทั ฯจะใช้ใน
ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมทีท่ างบริ ษทั การันตรีว่าได้พกั แน่นอน)
2. เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่ า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม
เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
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3. สาหรับท่านที่พกั ห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพัก ขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง
คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้ง
ต้องจองโรงแรมข้ามปี ) ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจ
เป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ งอาบน้ า ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมี
ลักษณะแตกต่างกันด้วย
7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า หรื อ บางครั้งอยู่ในเมืองเก่า รถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ ท่านจะต้องนาสัมภาระ
ของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า
1. การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่า
ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่ คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กบั ท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถาน
ฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
3. สาหรับท่านที่พานักอาศัยหรื อศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะต้องเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่
ท่านพานักอาศัยอยู่
4. ท่านทีม่ ีวีซ่าอยู่แล้ว กรุณาแจ้งบริษทั เพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรื อไม่
****************************************

SWITZERLAND + ALSACE + PARIS 10 DAYS (TG) สวิตเซอร์แลนด์ + อัลซาส + ปารี ส
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