
SWITZERLAND & FRANCE 10 DAYS  (TG)  สวิตเซอร์แลนด ์+ ฝร่ังเศส (อลัซาส + ปารีส) 10วนั               1 | P a g e  
 

 

SWITZERLAND & FRANCE 10 DAYS(TG)  

สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส (อัลซาส – ปารีส) 
พชิิต 2 ยอดเขา จุงเฟรา + เฟียส   

10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 

 
ไฮไลทข์องโปรแกรม >> เสน้ทางท่องเทีย่วสุดสวย ครบทั้งยอดเขา ทะเลสาบ  
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 หมู่บา้นเล็ก ๆ น่ารกั เมืองใหญ่ สถาปัตยกรรมสวยงาม  และชอ้ปป้ิงสุดมนัส ์ 

(พกัอินเทอลาเกน้ 2 คืนติด 1 ครั้ง กรุงปารีส พกั 3 คืน 1ครั้ง  สบายๆไม่ตอ้งยา้ยโรงแรมบ่อยๆ) 

 

>> ชมยอดเขา JUNGFRAU ยอดเขาที่ถูกเรียกว่า TOP OF EUROPE  
>> ชมยอดเขา GRINDELWALD FIRST ยอดเขาฉายา TOP OF ADVENTURE 
>> ชมกรุง PARIS  เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส แบบเตม็อิม่ พกั 3 คืน สบายๆ  
>> ชมเมือง LUCERN  เมืองท่องเทียวสุดสวยของสวสิเซอร์แลนด์ 
>> ชมเมือง INTERLAKEN  เมืองพกัตากอากาศสุดสวยของสวสิเซอร์แลนด์ พกั 2 คืน สบายๆ 
>> ชมเมือง COLMAR /  STRASBOURG  แคว้นอลัซาสสวยระดับโลก  สวยมาก 
>> ชม EIFFEL TOWER  ถ่ายรูปกบัมุมยอดฮิตต่างๆ ตามรอย Blogger  
>> หมู่บ้าน ISELTWALD หมู่บ้านบนริมทะเลสาบ Brienz สุดสวย (unseen) 
>> ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ทีม่ีน ้าใสจนเหน็พ้ืนด้านล่าง (unseen) 
>> ชมหมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ  
>> ชมหมู่บ้าน GRINDELWALD หมู่บ้านกลางเทือกเขาเอลป์สุดสวย  
>> ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยของสวสิเซอร์แลนด์  
>> เข้าชม พระราชวงัแวร์ซายน์ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลก 
>> เข้าชม พพิธิภัณฑ์ลฟูท์ พพิธิภัณฑ์ทีย่ิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 
>> ชมย่าน มงมาร์ต และ มหาวหิารซาเครเกอร์ 
>> พเิศษ ล่องเรือแม่น ้าแซน ชมกรุงปารีสในยามค า่คืน  
>> ชมประตูชัย และ ช้อปป้ิงถนนชองเซลเิซ่  
>> นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV  ประหยัดเวลาได้เยอะ 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  สบายๆ พกั 2 คืน 1 ครั้ง และ 3 คืนตดิ 1 ครัง้      

พิเศษเมนู 

ฟองดูวส์วิส / หอยเอสคาโก ้/  อาหารพ้ืนเมือง / อาหารไทย 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ รวมคา่พนักงานยกกระเป๋า 

แจกน ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วนั 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  - กรุงเทพมหานคร 
21.30 น.      คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย 

เคาน์เตอร์ H  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย HAPPYLONGWAY  

วนัที่สอง (2)  ซูริค – ลูเซิร์น – อเิซล์ทวาลด์ - ทะเลสาบเบรียซ - อนิเทอลาเก้น  
01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 970 (ใชเ้วลาประมาณ 11 ชม.) 
07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง   
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (LUCERN) เมืองท่องเท่ียวอนัดบั 1 ของประเทศ

สวติเซอร์แลนด ์(ระยะทาง 60 กม.ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) 

 
  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลกั ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็น

อนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี 
ค.ศ.1792  
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  น าท่านเดินชมบา้นเรือนเก่าแก่สวยงามท่ีสร้างริมแม่น ้ารอยส์ น าท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นท่ีไดช่ื้อ

วา่ถูกถ่ายรูปมากท่ีสุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล  สญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 
600 ปี ท่ีสร้างถอดขา้มแม่น ้ารอยส์ ถือเป็นสะพานไมเ้ก่าแก่ท่ีสุดในยโุรปอีกดว้ย จากนั้นใหท่้าน
เดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกชอ้ปป้ิง นาฬิกา ชอ้กโกแลต ของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น อิเซลท์วาลด ์(Iseltwald)  (ระยะทาง 60 กม.ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม 
หมู่บา้นเลก็ๆ สไตลส์วิสชาเล่ตแ์สนสวยริมทะเลสาบสีเทอควอยส์ Lake Brienz  หมู่บา้นแห่งน้ีมี
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ช่ือเสียงดา้นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามและมาโด่งดงัสุดๆจากซีร่ียเ์กาหลีช่ือดงัอยา่ง Crash Landing 
On You ท่ีมาถ่ายท า ณ สถานท่ีแห่งน้ี   

  
  น าท่านเดินเล่นชมหมู่บา้น Iseltwald ใหท่้านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ 

(ฉากพระเอกในเร่ืองนัง่เล่นเปียโน)  และมุมถ่ายท่ีมีฉากหลงัเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขา
เอลป์ 

 
  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลา 15 

นาที) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์เมืองตากอากาศแสนสวยของสวิสเซอร์แลนด ์ท่ีมี
ทะเลสาบ2แห่งขนาบขา้ง คือทะเลสาบทูน (Thun Lake ) และ ทะเลสาบ (Brienz Lake )อิสระให้
ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั          METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พกั2คืน) 

วนัที่ (3) อนิเทอลาเก้น  - เลาเทอร์บรุนเน่น - ยอดเขาจุงเฟรา 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)  น าท่านเดินเล่นแวะ
ถ่ายรูปกบัหมู่บา้น เลก็ๆในหุบเขาท่ีแยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบท่ีไม่วุย่วาย โดยมีฉากหลงัของ
หมู่บา้นคือน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดช่ือวา่ ชเตาบบ์าค (Staubbach) น ้าตกท่ีมีความสูง 300 เมตร 
และเป็นหน่ึงในน ้าตกท่ีตกลงมาแบบมว้นเดียวจบท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป  อิสระใหท่้านเดินชมตาม
อธัยาศยั 
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น าคณะนัง่รถไฟฟันเฟืองสู่ยอดเขาจุงเฟรา เพื่อข้ึนสู่สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป TOP OF 
EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึงมีความสูง 4,158 เมตร จากนั้นเปล่ียนรถไฟ Cog Wheel ณ 
สถานีไคลน์ไชเด็ค  จนกระทัง่ถึงสถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป 

 
น าท่านชมสูงสุดคือลานน ้าแขง็ขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx  นกัท่องเท่ียวหลายๆคนบอกวา่ท่ีน่ี
สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวตลอดทั้งปี  
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จากนั้นน าท่าน ชม ถ ้าน ้าแขง็1,000ปี ICE PALACE ท่ีสร้างโดยการเจาะธารน ้าแขง็เขา้ไปถึง 30 
เมตร พร้อมชมน ้าแขง็แกะสลกัรูปร่างต่าง  

 
จากนั้นชมวิวทิวทศัน์และสัมผสัหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ด
จากท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในโลกพร้อมซ้ือของท่ีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั 

 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงฟราวน์ 

จากนั้นน าท่านสู่สถานีไอเกอร์ ( EIGER) จากนั้นน าท่านเปล่ียนนัง่กระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซ
เพรส (Eiger Express) (เปิดใหม่เดือนธนัวาคม 2021) สู่เมืองสถานีกรินเดอร์วาลดก์รุนด ์ 
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น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เมืองอนิเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN)  อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั  
จากนั้นน าท่านเดินชมเมืองอินเทอลาเกน้ตามอธัยาศยัทุกท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีร้าน
ตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงัอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ 
ร้านขายของท่ีระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นตน้  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 
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ค ่า                   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูพเิศษ ฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อกโกแลตฟองดูว์ 
ที่พกั               METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วนัที่ (4)   อนิเทอลาเก้น – ยอดเขากรินเดลวาลด์ เฟียร์ส –  ทะเลสาบเบลาเซ - กรุงเบิร์น  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกรินเดอร์วาลด์ ( Grindelwald ) หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ามกลางภูเขา
โอบลอ้ม  มีบา้นเรือนน่ารัก มีล าธารใสสะอาดไหลอยูส่องขา้งทาง   

 
จากนั้นน าท่านสู่สถานีกรินเดลวาลด ์เฟียร์ส (Grindelwald First) น าท่านข้ึนกระเชา้สู่ดา้นบน ท่ี
ความสูงระดบั 2,168 เมตร 
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  สู่ กรินเดลวาลด ์เฟียร์ส (Grindelwald First) พระเอกแห่งเขาดา้นกิจกรรมท่ีสนุกสนานต่ืนเตน้   
                        น าท่านเดินเลียบหนา้ผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot) ท่ีเลาะริมหนา้ผาสูงชมทศันียภาพ 
                        ตระการตาของไอเกอร์ 

 
 จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า โดยทิสโซต ์(Tissot) จุดชมวิวท่ีใหท่้านไดพ้บสุดยอด
ทศันียภาพพาโนราม่า บนระเบียงชมวิวท่ียืน่ออกไปสัมผสัธรรมชาติ ความยาวถึง 45 เมตร  
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อิสระใหท่้านเดินชมวิว หรือเลือกอิสระตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกท ากิจกรรมต่างๆ มากมาย
ซ่ึงจะมีปรับเปล่ียนในแต่ละฤดูกาล เช่น First Flyer  / Snow Sledge / ป่ันจักรยาน เป็นตน้( ไม่
รวมในค่าทวัร์ )  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านกลบัลงสู่ดา้นล่าง น าท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) 
(ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) ทะเลสาบน้ีน ้าเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ท่ี
อยูใ่นเขต Bernese Oberland อยูร่ะหวา่งเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นท่ีๆใชไ้วส้ าหรับ
เพาะพนัธ์ุปลาเทราซ์ ดว้ยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน ้าทะเลสาบมีสีน ้าเขียว
มรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินดา้นล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกวา่ยใน
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ทะเลสาบอีกดว้ยจนไดข้ึ้นช่ือวา่ Blausee Blue Trout  โดยยงัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวสามารถตกปลา
เทราซ์ไดอี้กดว้ย อิสระใหท่้านเดินเล่นถ่ายรูปกบัทะเลสาบท่ีมีความสวยงามแห่งน้ี 

  
อิสระใหท่้านเดินเล่นถ่ายรูปกบัทะเลสาบท่ีมีความสวยงามแห่งน้ี  

 
  น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) เมืองหลวงของ

ประเทศ ชมตวัเมืองเก่าท่ีอาคารบา้นเรือนยงัไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเหมือนเม่ือหลาย
ร้อยปีก่อนจนองคก์ารยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม โดยกรุงเบิร์นตั้งอยูท่าง
โคง้ของริมแม่น ้าอาเรอ Aare River เป็นเมืองท่ีมีแม่น ้าลอ้มรอบไวท้ั้ง3 ดา้น เป็นชยัภูมิท่ีเหมาะ
ในการป้องกนัการรุกรานจากศตัรูไดเ้ป็นอยา่งดี ตวัเมืองเบิร์น เร่ิมก่อสร้างเม่ือ ค.ศ.1191 เม่ือยคุ
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แบร์ชโทลด์ท่ี5 แห่งราชวงศแ์ซริงเงิน เขา้มามีอ านาจในการปกครองเมือง มีการสร้างปราสาท
ข้ึนบริเวรปลายแหลมริมฝ่ังแม่น ้า ช่ือวา่ “เบิร์น” มากจากค าวา่แบร์ ซ่ึงแปลวา่ หมี เป็นสัตวใ์นยตุ
แบร์ชโทลดน์ ามาตั้งช่ือเมือง เป็นการท่ีทรงด าริวา่จะตั้งช่ือเมืองตามสัตวท่ี์เจอเป็นตวัแรก หมีจึง
กลายมาเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองมาจนถึงทุกวนัน้ี 

 
 จากนั้นน าท่านแวะชมบ่อหมี (Barengraben) สร้างข้ึนเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ใหท้ราบวา่เบิร์นแห่งน้ี
คือเมืองหมี ตน้ก าเนิดมาจากหมีสีน ้าตาล 4-5ตวั อาศยัอยูภ่ายในริมบ่อฝ่ังแม่น ้าอาเรอ ในอดีต
ชาวเมืองจึงสร้างบ่อหมีใหอ้ยูคู่่เมืองเบิร์นมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 ยา้ยท่ีตั้งไปหลายแห่ง จนคร้ัง
สุดทา้ยยา้ยมาตั้งท่ีตรงน้ีในปัจจุบนัเม่ือปี 1996 
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 จากนั้นอิสระใหท่้านไดช้มทศันียภาพของกรุงเบิร์น จากบริเวณบ่อหมี ท่านจะสามารถมองเห็น
วิวของกรุงเบิร์นไดอ้ยา่งสวยงาม 

 
ค ่า                   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั               BRISTOL BERN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วนัที่ (5) กรุงเบิร์น  - กอลมาร์ (ฝร่ังเศส) - สตราสบูร์ก 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 
  จากนั้นน าท่านชมกรุงเบิร์น น าท่านถ่ายรูปกบั อาคารรัฐสภาแห่งสมาพนัธรัฐสวิส เป็นสถานท่ี

ประชุมของตวัแทนจาก 26 รัฐ ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการดูแลก ากบันโยบายในเร่ืองการทูต การทหาร 
การเงินและความสัมพนัธ์ต่างประเทศ ส่วนรัฐสภาของแต่ละรัฐท าหนา้ท่ีออกกฎหมาย ภาษีและ
การศึกษา ท่ีอาจแตกต่างกนัไดใ้นแต่ละรัฐ 
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                  น าท่านถ่ายรูปกบั ประตูเมืองโบราญ (Kafigturm) สุดถนน Spitalgrasse เป็นซุม้ประตูเมืองเก่าตั้ง   
                       ขวางถนนอยู ่มีหอนาฬิกาขนาดใหญ่ปลายแหลมตั้งโดดเด่นอยูเ่หนือข้ึนไป เดิมเคยเป็นส่วนหน่ึง                       
                       ของก าแพงเมืองในส่วนท่ีเป็นท่ีคุมขงันกัโทษ บางคร้ังจึงเรียกวา่ Prison Tower Platz  
  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ ถนนมาร์คกาสเซ Marktgasse ความหมายจากช่ือคือถนนตลาด เพราะใน

อดีตเคยเป็นท่ีตั้งตลาดเมือง ปัจจุบนัสองขา้งทางเป็นตึกแถวและอาคารร้านคา้ท่ีคึกคกัใหเ้ดินชม
ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน กลางถนนมีบ่อน ้าพุโบราญตั้งอยูห่ลายแห่ง น่าสนใจตรงท่ีมีรูปป้ันประดบั
เหนือน ้าพุท่ีสวยงามน่าเดินไล่ดูใหค้รบทุกแห่ง กลางถนนเห็นเป็นหอนาฬิกายกัษใ์หญ่ 
(Zytglogge) หอนาฬิกาน้ีเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของกรุงเบิร์น มีนาฬิกาโบราญตั้งอยู ่2 ดา้น ดา้น
ตะวนัตกเป็นนาฬิกาเขม็ อีกฝ่ังเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราญสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1530 โดย 4 
นาทีก่อนนาฬิกาตีบอกชัง่โมง จะมีตุ๊กตากล มีทั้งรูปหมี สิงโต ไก่ อศัวินตลกๆออกมา
เคล่ือนไหวท าท่าต่างๆ ประกอบเสียงแปลกๆเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งหยดุดูในทุกชัว่โมง 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.)    
 เมืองในแควน้อลัซาส ประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีถูกจัดอนัดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดใน  
 โลก ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยูบ่นเส้นทางไวน์ของ 
อลัซาส  และยงัเป็นบา้นเกิดของศิลปิน เฟรดเดริก โอกุสต ์บาร์ตอลดี ผูอ้อกแบบเทพีเสรีภาพ  

 
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
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จากนั้นน าท่านเดินชมหมู่บา้น กอลมาร์ (COLMAR) เมืองกอลมาร์มีช่ือเสียงในการอนุรักษเ์มือง
ใหค้งเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบา้นแบบ Half – Timber และบรรยากาศของ
เมืองโบราณ ในตวัเมืองมีพิพิธภณัฑ ์ร้านคา้ ท่ีอยูอ่าศยัเหมือนในยคุกลาง  ดว้ยบรรยากาศท่ี
สวยงามตดักบับา้นเรือนสีสันสดใสจึงเป็นเมืองท่ีคู่รักจากทัว่โลกเดินทางมาฮนันีมูนท่ีน่ี  น าท่าน
เดินชมเมืองกอลมาร์เร่ิมตั้งแต่ยา่น La Petite Venise และเขา้สู่จตัุรัสกลางเมือง  

 
จากนั้นอิสระใหทุ้กท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร  ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองแห่งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแควน้อลัซาส(Alsace) 
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ประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีความสวยงามเมืองหน่ึงของยโุรป ซ่ึงเม่ือท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น ้า
ไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลางแห่งน้ีมียา่นเมืองเก่าทางประวติัศาสตร์ท่ีรู้จกักนัใน
นาม La Petite France (ปารีสน้อย) 

ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ท่ีพกั           HILTON STRASBOURG  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว    

วนัที่ (6)  สตาร์สบรูก  – ชมเมือง  -  นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV – กรุงปารีส  -  
                     ล่องเรือแม่น ้าแซนชมกรุงปารีส  (พกั 3 คืน)  
เช้า             รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั   

น าท่านชมเมืองสตาร์สบรูก โดยเร่ิมจากน าท่านชม มหาวิหารนอร์ทเทอดาม ไดรั้บการยกยอ่งให้
เป็นมหาวิหารท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของยโุรปและมียอดโดมสูงท่ีสุดในยโุรปตะวนัตก  อีกดว้ย
ออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างดว้ยหินทรายสีชมพูทั้งหลงัโดยสร้างข้ึนในช่วง
กลางถึงปลายศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานกวา่ 260 ปีตวัวิหารมีการรวบรวม
รูปแบบการก่อสร้างท่ีงดงามหลายส่วนรวมถึงรูปแกะสลกัต่างๆ ช่วงยคุกลาง จากนั้นอิสระ
ถ่ายรูปหรือเลือกซ้ือสินคา้พื้นตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นน าท่านชมเขต  La Petite France ภูมิทศัน์สวยงามดว้ยบา้นเรือนท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังสองแม่น ้า 
ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางเมือง มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลอ้มรอบดว้ยแม่น ้าอิลลท์ั้งส่ีดา้นและมีเส้นทางคูคลอง
เช่ือมต่อกนัไปมากมาย  
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บริเวณใกลเ้คียงเป็นเกาะท่ีมีสะพานหลายแห่งเป็นตวัเช่ือมต่อไปยงัพื้นท่ีส่วนอ่ืนๆของเมือง 
ภายในยา่นน้ีมีลกัษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดดว้ยหินกรวด เรียงรายดว้ยบา้นไม้
โบราณสไตลอ์ลัซาสท่ีสวยงามซ่ึงทอดตวัเป็นภาพเงาสะทอ้นในคลองตลอดถนน Rue des 
Moulins  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองสตาร์สบรูกออกเดินทาง สู่กรุงปารีส ดว้ยรถไฟ TGV 
ความเร็วสูงสุด 300 กม./ชม.  (ใชเ้วลา 2.30 ชม.)  

                        หมายเหตุ : รอบเวลา / สถานี การนั่งรถไฟ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่น  
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  กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยุ่บนแม่น ้ าแซนน์บริเวณตอนเหนือของ
ประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2000 ปี เมืองปารีส
มหานครซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเมืองหลวงดา้นแฟชัน่   
จากนั้นน าท่านล่องเรือไปตามแม่น ้า แซน (Seine River) ผา่นสถานท่ีส าคญัโบราณสถานและ
อาคารท่ีเก่าแก่สวยงามมากมาย อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภณัฑล์ฟูร์ ศาลาวา่การโอเตล็เดอวลิส์
เกาะเซ็นตห ์ลุยส์ โบสถน์อร์ทเตรอดาม พิพิธภณัฑอ์อร์เซยแ์ซงวาลิด พระราชวงับูร์บ็อง 
สะพานอเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 ฯลฯ 
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ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ท่ีพกั          MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (3คืน)   

วนัที่ (7)   ปารีส - พระราชวงัแวร์ซายน์  -  พิพธิภัณฑ์ลูฟท์ – ประตูชัย - ถนนชองป์เซลเิซ่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 
น าท่านเดินทางไปยงั แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยัพระ
เจา้หลุยส์ท่ี 14 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแวร์ซายส์ ( VERSAILLES PALACE ) (มีไกด์บรรยาย 
ไม่ต้องเดินชมเองและต่อแถวนาน) ถือเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่  พระราชวงัท่ี
ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อใหใ้หญ่ท่ีสุดในปฐพี ชมความอลงัการของพระราชวงัซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไว้
อยา่งหรูหราวิจิตรบรรจง  
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น าท่านชมความงดงามของหอ้งต่างๆ อาทิเช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลียน หอ้งบรรทมของ
ราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงครามและสันติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมา
ของอดีตอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี จากนั้นอิสระใหท่้านไดช้มและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกจน
ไดเ้วลานดัหมาย 

 
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นน าท่านชม พพิธิภณัฑ์ลูฟท์  (MUSEE DU LOUVRE) (มีไกด์บรรยาย ไม่ต้องเดินชม
เองและต่อแถวนาน) พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด และเก่าแก่ท่ีสุด (เปิดตั้งแต่ปีค.ศ. 
1793) และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เดิมทีตวัอาคารเป็นพระราชวงัหลวง ต่อมาในปีค.ศ. 1672 
พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ไดย้า้ยราชส านกัไปยงัพระราชวงัแวร์ซายส์ กระทัง่ปี ค.ศ. 1793 ภายหลงัการ
ปฏิวติัฝร่ังเศส ลูฟวร์จึงไดรั้บการบูรณะใหเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นพิพิธภณัฑ์
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ยมวลหมู่อาคารหลายหลงั ส าหรับตวัพิพิธภณัฑแ์ลว้ประกอบดว้ยอาคาร 
3 หลงัดว้ยกนั แต่ละอาคารจะแบ่งประเภทงานศิลปะไวอ้ยา่งชดัเจน โดยพิพิธภณัฑล์ูฟวร์ แห่งน้ี
ไดจ้ดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะอนัทรงคุณค่าระดบัโลกไวเ้ป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะส าคญัมีถึง 6,000 ช้ิน 
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น าท่านถ่ายรูปประตูทางเข้าพริะมิดกระจกใสครอบไวเ้ม่ือปี 1988พิระมิดน้ีจึงกลายเป็น
สัญลกัษณ์ของลูฟวร์ ท่ีผูม้าเยีย่มเยือนจะตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก น าท่านชมภาพเขียน 
โมนาลซิา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี ที่วาดโดยลโีอนาร์โด ดาวินชี ระหวา่งปี ค.ศ. 1503 – 
1505 รูปแกะสลกัหินอ่อนของกรีกท่ีช่ือ Venus de Milo ผลงานของอเลก็ซานดรอสแห่ง 
Antioch, The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของ เลโอนาร์โด 
ดาวินชี โบราณวตัถุของอียปิต ์กรีก และโรมนัมากมาย เป็นตน้ 

 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ ถนนชองป์เซลเิซ่ ( Champ Elysee) ตน้แบบถนนราชด าเนิน
ของไทย ซ่ึงเตม็ไปดว้ยคาเฟ่และร้านคา้ขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลก  
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 น าท่านถ่ายกบั ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียนพร้อมชมสองฟากฝ่ัง อิสระให้
ท่านเดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นใหท่้านไดมี้เวลาเดินชอ้ปป้ิง ณ ถนนชองป์เซลิเซ่ ซ่ึงเป็นถนนท่ีมีร้านคา้แบรนดเ์นม และ
สินคา้หลากหลายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั หรือ ท่านไหนจะเลือกถ่ายรูปตามถนน ก็ได้
ซ่ึงมีมุมและสถาปัตยกรรมสวยๆใหท่้านไดถ่้ายรูปเล่น 
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ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง พเิศษ เมนู  ซีฟู๊ด /หอยเอสคาโก้ / สเต็ก / ไวน์  
ที่พกั          MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัที่ (8) ชมกรุงปารีส - หอไอเฟล - มงมาร์ต  - มหาวหิารซาเครเกอร์  -  ช้อปป้ิง 
เช้า          รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปหอไอเฟลมุมสวน Champ de Mars เป็นมุมยอดนิยมอนัดบัหน่ึงในการ
ถ่ายภาพหอไอเฟล เน่ืองจากหอไอเฟลนั้นตั้งอยูบ่นพื้นท่ีส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะชองส์เดอ
มาร์ส และดว้ยขนาดอนักวา้งใหญ่ของสวน บวกกบัสนามหญา้สีเขียวขจี และตน้ไมห้ลากหลาย
ชนิดในบริเวณรอบๆ ท าใหทุ้กคนสามารถเดินหามุมถ่ายภาพสวยๆ ของหอไอเฟลไดอ้ยา่งไม่ยาก  
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จากนั้นน าท่านถ่ายหอไอเฟลจาก มุมถ่ายภาพจากช่องตึก ถนน 5 Avenue de Suffren หรือ 228 
Rue de l'Université ซ่ึงจากจุดถนน 2 ฝ่ังซา้ยขวาของหอไอเฟล จากจุดน้ีเราจะไดภ้าพของอาคาร
เก่าแก่ของปารีสทั้งสองฝ่ังท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองปารีสกลุ่มอาคารเก่าแก่อายหุลายร้อยปีท่ี
ไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี 

 
จากนั้นน าท่านแวะเก็บภาพหอไอเฟลจากจตัุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) ซ่ึงเป็นจุดถ่ายรูปอีก
ดา้นหน่ึงของหอไอเฟลไดอ้ยา่งสวยงาม ท่ีหา้มพลาดอีกจุด อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความ
ประทบัใจก่อนกลบัเมือง 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านมองมาร์ต(Montmarte) น าท่านนัง่รถรางข้ึนสู่เนินเขาสูง 130 
เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม มหาวิหารซาเครเกอร์  
(Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทยั ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแด่ชาว
ฝร่ังเศสท่ีเสียชีวิตจากสงครามกบัปรัสเซีย ออกแบบตามแบบสไตลโ์รมนั - ไบเซนไทน์ Roman-
Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนินเขามองมาร์ต น าท่านชมความงามของวิว สวยของ
ปารีส จนอาจกล่าววา่ เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวติัศาสตร์และ เนินแห่งความฝันของ
บรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ีนดัพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี19 ผลงานศิลปะไดมี้
การสร้างสรรคจา์กท่ีน่ีเป็นจ านวนมาก 

 
อิสระใหทุ้กท่านไดพ้ลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยา่นมองมาร์ตตลอดสองขา้ง
ทางจะเตม็ไปดว้ยร้านกาแฟสไตลป์ารีเซียงอิสระให้ท่านไดเ้ดินชมบรรยากาศและเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกต่างๆ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
น าท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี (DUTY FREE) เพื่อใหท่้านไดส้นุกสนานเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ 
มากมาย อาทิเช่นเคร่ืองส าอาง, น ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ 
รวมทั้งเส้ือผา้ BRAND  NAME จากยโุรป ในราคาสุดพิเศษ !! จากนั้นอิสระใหท่้านช็อปป้ิง
สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศสภายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัเปิดใหม่  LA SAMARITAINE  
ไดเ้ปิดตวัอยา่งเป็นทางการอีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2021 หา้งท่ีมีเสน่ห์ของอาคารแบบ
ดั้งเดิม นัน่คือการตกแต่งแบบ ART NOUVEAU และ ART DÉCO ซ่ึงถือวา่เป็นเอกลกัษณ์อนั
โดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งน้ี จนไดถู้กข้ึนทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์
ในปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝร่ังเศส  หา้ง LA SAMARITAINE เป็นหา้งสรรพสินคา้
คอนเซปตส์โตร์แห่งใหม่ท่ีเนน้ย  ้าถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่วา่จะเป็นแฟชัน่ อาหาร และ
งานศิลปะ รวมแลว้กวา่ 600 แบรนด ์และมีนิทรรศการท่ีจะสลบัหมุนเวียนใหไ้ดช้มตลอดของ
ฝร่ังเศส ท่ีปัจจุบนัมีสาขากวา่ 61 แห่ง มีผูค้นมาใชจ่้ายวนัละ 1,000,000 คน /วนั ซ่ึงมีสินคา้ 
แบรนดเ์นมแทบจะทุกยีห่้อต่างมากมาย เช่น PRADA,LUIS VUITTON, GUCCI, 
LONGCHAMP, ARMANI , BOTEGA,  แวน่ตารองเทา้,ของเล่นเด็ก,นาฬิกา,กระเป๋า,
เคร่ืองส าอางคน์ ้าหอม   อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  
เพ่ือความสะดวก ให้ท่านอสิระอาหารค ่า ณ แหล่งช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

          
ที่พกั          MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   
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วนัที่ (9) ปารีส -  สนามบิน ชาร์ลเดอโกล – กรุงเทพฯ 
เช้า          รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อท าการเช็คอินและท า  
TAX REFUND 

13. 30 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG931  

วนัที่(10) สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ 
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ..... 

  *** ขอขอบพระคณุท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อไป *** 
 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  
7 ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

15- 24 กุมภาพนัธ์ 2566 169,900 169,900 160,900 155,900 30,000 
2 – 11 มีนาคม 2566 169,900 169,900 160,900 155,900 30,000 

23 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 169,900 169,900 160,900 155,900 30,000 
1 – 10 เมษายน 2566 189,900 189,900 180,900 175,900 35,000 
20 – 29 เมษายน 2566 189,900 189,900 180,900 175,900 35,000 

27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2566 185,900 185,900 175,900 170,900 35,000 
19 – 28 พฤษภาคม 2566 185,900 185,900 175,900 170,900 35,000 
2 – 11 มิถุนายน 2566 185,900 185,900 175,900 170,900 35,000 

 

** การันตรี 15 ท่านออกเดินทาง  รับสูงสุด 20ท่าน ** 
** หากต ่ากว่า 15 หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ท่านใดท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  

และท่ีมีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี**  
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อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คุม้ครอง

โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทยว์ินิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทาง รายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 
8. ทิปคนขบัรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
5. ค่าปรับสัมภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 

การจองและการช าระ 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วนันบัวนัจากวนัจองหากท่านไม่ช าระตามก าหนดถือวา่ท่านยกเลิกการจอง 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วนั 
3. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั   
4. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนดเง่ือนไขการช าระ
เงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน 
โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเท่านั้น 
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลของวีซ่า
ของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เช่นสงกรานต์ / ปีใหม่  เป็น 60 วัน) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนมดัจ า100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนั คืนมดัจ า 50% (15,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 
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- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  0 - 15 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหกั  ค่าบริการค่ายืน่วีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกดิจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภยัธรรมชาติ,  ภูเขาไฟระเบิด, 
แผน่ดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลกิ จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, 
การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, 
แผน่ดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั 

3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์น
ส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ทุกกรณี  

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ
เน่ืองจากเหตุผลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตั้งครรภ,์เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ , ผูท่ี้นัง่วิลแชร์หรือ
บุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษทัฯ เพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้ หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบาง
รายการ  
หรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได ้ 

7. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทัจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั  

ตั๋วเคร่ืองเคร่ืองบิน / ที่นัง่บนเคร่ืองบิน / สัมภาระ 
1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ

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

แลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 
3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริษทัฯไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้ง

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

เป็นผูก้  าหนด 
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4. บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัเพิม่เติม โดยมีเอกสาร
ยนืยนัจากทางสายการบิน  

5. การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ป ข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัไม่สามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และทางบริษทัไม่อาจรับประกนัไดว้า่ท่านจะไดท่ี้นัง่ตามท่ีท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุณาแจง้บริษทัเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัร์น้นั
สามารถออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้น ทางบริษทจัะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัว๋  ท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง  
9. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดหรือถือขึ้นเคร่ือง สายการบินเป็นผูก้  าหนด หากท่านมีน ้าหนกัเกินกวา่ก าหนด ท่าน

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรับนั้นเอง 
10. ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

โรงแรมที่พกั 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทัฯจะใชใ้น

ระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษทัการันตรีวา่ไดพ้กัแน่นอน)   
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เดก็อายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม  บางโรงแรม

เท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกั ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว 
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และห้อง

คู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
5. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ (บางคร้ัง

ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building  (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 
ฤดูร้อนเท่านั้น 

8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋า หรือ บางคร้ังอยูใ่นเมืองเก่า รถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ท่านจะตอ้งน าสัมภาระ
ของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมตัิวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า
ออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน 

และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 
2. กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถาน
ฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ 
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3. ส าหรับท่านท่ีพ  านกัอาศยัหรือศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศท่ี
ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านท่ีมีวีซ่าอยูแ่ลว้ กรุณาแจง้บริษทัเพื่อตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ดห้รือไม่  
**************************************** 
 
 

 


