
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มิวนิค - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - อนิสบรูกซ์ - หลงัคาทองค า - ลกิเทนสไตน์ 
อนิเทอร์ลาเก้น - ช้อปป้ิง - กรินเดลวาลด์ - น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แขง็1,000 ปี 
ภตัตาคารชมววิพานอราม่า - ไคลน์ไชเดค็ - ดจีอง - มหานครปารีส - เข้าพระราชวงัแวร์ซายย์ 

ล่องเรือแม่น า้แซนน์ -  ย่านมองมาร์ต - มหาวหิารซาเครเกอร์ - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม  
 ห้างลาฟาแยต - แร็งส์ – มหาวหิารแร็งส์ - LA VALLÉE VILLAGE                 



 

 

ออกเดนิทางวนัที่  
30 ธ.ค.-07 ม.ค. 2562 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีาของท่าน) 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – D) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่2       มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – อนิสบรูกซ์ – หลงัคาทองค า 
00.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 924 
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   
 น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” (115ก.ม.)ในแควน้บาวาเรียของเยอรมนี น าท่านเข้า

ชมภายใน  “ปราสาทนอยชวานชไตน์ ” 
ปราสาทท่ีได้ช่ือว่าเป็นตน้แบบการสร้างปราสาท
เทพนิยายของเจา้หญิงนิทราแห่งดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึง
ได้ถูกตกแต่งไวอ้ย่างอลังการตั้ งอยู่ในเทือกเขา
แอลป์แถบแควน้บาวาเรียประเทศเยอรมนีสร้างใน
สมัยพระเจ้าลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรียในช่วงค.ศ. 
1845-86 ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นบนหินผาขนาดใหญ่

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

ยกัษสู์งกวา่200 เมตรเหนือออบแก่งของแม่น ้าพอลลทัสมควรแก่เวลาน าท่านลงจากปราสาท 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านออกเดินทางต่อสู่ “ เมืองอินซ์บรูกซ์”(120ก.ม.)เมืองท่องเท่ียวในแควน้ทิโรล แห่งลุ่มแม่น ้าอินน์ท่ีมี

อายุกว่า 800 ปี อดีตเคยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้บนถนนสายโรมนั Via Cuaudla Augusta ตั้งอยู่ใจกลาง
เทือกเขาแอลป์ซ่ึงเป็นแหล่งสกีเป็นท่ีรู้จกักนัดีของ
ชาวยุโรป น าท่านสู่ “ ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนน
สายหลักของเมืองอินน์สบรูก เช่ือมระหว่างเขต
เมืองเก่ากับย่านช้อปป้ิงสมยัใหม่ ตรงกลางถนน
เป็นท่ีตั้ งของ  “ เสาอันนาซอยแล” (เสานักบุญ
แอนน์) ซ่ึงตั้ งข้ึนเพื่อร าลึกถึงการถอนกองก าลัง 
ทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมืองแล้วเข้าสู่ “ ย่าน
เมืองเก่า” ท่ียงัคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเ้ป็นอยา่งดี อาคารบา้นเรือนท่ีมีอาร์คเดคชั้นล่างและมี
มุขยื่นออกมาท่ีชั้นบน แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนสซองส์ น าท่านชม
สญัลกัษณ์ของเมือง “ หลงัคาทองค า” Golden Roofท่ีสร้างในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแม็กซิมิเล่ียนท่ี 
1 หลงัคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสว  และโรงแรมเก่าแก่ประจ าเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์
แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใชใ้นการตอ้นรับเจา้นายในราชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :  PENZ HOTEL WEST หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่3       อนิสบรูกซ์ - ลกิเทนสไตน์ – อนิเทอร์ลาเก้น – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงวาดุส”(170ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์  Liechtenstein หรือช่ือ

อยา่งเป็นทางการราชรัฐลิกเตนสไตน์เป็นประเทศเล็กๆท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาแอล์ปท่ีไม่มีทางออกสู่
ทะเลและตั้งอยูใ่นทวีปยุโรปกลางมี
พรมแดนด้านตะวันออกติด  กับ
ประเทศออสเตรียและดา้นตะวนัตก
ติดกบัสวติเซอร์แลนดถึ์งแมป้ระเทศ
น้ีจะมีขนาดเล็กและเต็มไปดว้ยภูเขา
สูงแต่ก็มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย
เป็นเสมือนท่ีรวมสถานท่ีท่องเท่ียว
ในยุโรปทั้งหมดนอกจากน้ีลิกเตนส
ไตน์ยงัเป็นท่ีนิยมของนักเล่นกีฬา
ฤดูหนาวและยงัมีช่ือเสียงในฐานะเป็นประเทศท่ีเก็บภาษีต ่ามากประเทศหน่ึงดว้ย  



 

 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” (200ก.ม.)เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบ
ส อ ง แ ห่ ง คื อ Thunerseeแ ล ะ 
Brienzerseeท่ามกลางเทือกเขาน้อย
ใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้
เห็นเขาจุงเฟราอันลือช่ือ ,นาฬิกา
ดอกไม้,สถานคาสิโน ฯลฯ  ตรงน้ี
แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างท่ี
หลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั ให้ท่าน
ไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือสินคา้สวสิฯ
อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมช่ือดัง 
มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า อสิระกบัอาหารมื้อค ่าตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 
พกัที่ :  City Oberland Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง  

วนัที่4       อนิเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – น่ังรถไฟชมววิพชิิตยอดเขาจุงเฟรา 
 ถ า้น า้แขง็1,000 ปี - ภตัตาคารชมววิพานอราม่า – ไคลน์ไชเดค็ – ดจีอง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางขึน้มุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์แบบ

สวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ ท่ีมีทุ่งหญ้าอนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไม้เปล่ียนสี
ในช่วงฤดูใบไมร่้วง พร้อมน าท่านเปลี่ยน
บรรยากาศโดยการ “น่ังรถไฟชมวิว” 
ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ 
แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ี “ สถานี
ไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟที่จะน าท่านเดินทาง
ลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด เจาะไว้ที่
ความสูงถึง 3,464 เมตร แล้วน าคณะลง
รถไฟ ณ “สถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป ” 
Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) 
นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่น่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ น าท่านเข้าชมถ ้าน ้าแข็ง 1,000ปี Ice 
Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้าแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากน้ันชม
ววิทวิทัศน์และสัมผสัหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ท าการไปรษณีย์ที่

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


 

 

สูงทีสุ่ดในโลก  
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant  
บ่าย น าท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะได้สัมผสักบับรรยากาศวิวทิวทศัน์อนังดงาม อีกด้านหน่ึงของ Top of 

Europe เปล่ียนรถไฟท่ี “ สถานีไคลน์ไช
เด็ ค ”  เพ่ื อ เดิ น ท าง สู่ ส ถ า นี สุ ด ท้ าย 
“สถานีเลเทอร์บรุนเน่น” จากนั้นน าท่าน
เดินทางเขา้สู่ “เมืองดีจอง” (300ก.ม.)ซ่ึง
เป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงามของประเทศ
ฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์
กันดี  ชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนส
ซองส์, โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมยัยุค
กลาง ซ่ึงมีจุดเด่นคือ การมุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองสีแดงสด จดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยงัเป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัในดา้นการคมนาคม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :  IBIS HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่5       ดจีอง – มหานครปารีส - เข้าพระราชวงัแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น า้แซนน์              
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “มหานครปารีส” (310ก.ม.)เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูบ่นแม่น ้ าแซนน์ 

บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบน
ใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้ง
ถ่ินฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปารีส
เป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมท่ีล ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก และ
ด้วยอิท ธิพลของการเมือง การศึกษา 
บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ 
ท าให้กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญั
ท่ี สุดแห่งหน่ึงของโลก  ระหว่างการ
เดินทางชมวิวทิวทัศน์อนัสวยงามของ
หมู่บา้นทางชนบทของฝร่ังเศส 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่าน เข้าชมความสวยงามภายใน 

“ พระราชวังแวร์ซายย์” (คิวกรุ๊ปไม่ต้อง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 

 

ต่อแถวนาน) ไกด์ประจ าพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่ส าคัญๆของพระราชวัง จดัเป็น 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกยคุปัจจุบนัเพราะความสวยงามใหญ่โตของตวัปราสาทและสวนดอกไมท่ี้มีการตกแต่งไว้
อย่างสวยงาม ผูท่ี้ก่อสร้างพระราชวงัแวร์ซายส์ ท่ีงดงามแห่งน้ี คือ พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ของฝร่ังเศส 

พระราชวงัในอดีตแห่งน้ีมีพื้นท่ีประมาณถึง 37,000 ไร่ แต่ปัจจุบนันั้นพื้นท่ี บางส่วนถูกน าไปใชป้ระโยชน์
ดา้นอ่ืนจึงเหลือพื้นท่ีเพียง 5,500 ไร่แต่อย่างไรก็ตามพระราชวงัแวร์ซายส์ ก็ยงัคงความงดงามและยิ่งใหญ่
อลงัการเสมอมา น าท่านชมห้องหบัต่างๆ ท่ีตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจงตามช่ือเทพเจา้ต่างๆ  อาทิเช่น ห้องเฮอ
คิวลีส , ห้องวีนัส , ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล , ฮอลล์ออฟมิ เรอร์  Hall of Mirrors แต่ละห้องของ
พระราชวงัลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกยอ่งให ้ เป็น
พระราชวงัท่ีงดงามล ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมห้องประวติัศาสตร์เม่ือคราวท่ีพระยาโกษาธิบดี(ปาน) 
เขา้เฝ้าราชส านกัฝร่ังเศส น าท่าน “ล่องเรือชมแม่น า้แซนน์” พร้อมชมชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ัง
ของแม่น ้ าแซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์
และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์
ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวา
ลีด้ , พระราชวงับูร์บ็อง ,สะพานอเลก็ซานเดอร์ที ่3 ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัที่ :   BESTWESTERN AIRPORT HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6       ปารีส - ย่านมองมาร์ต - มหาวหิารซาเครเกอร์ - City Tour 
 Duty Free - ช้อปป้ิงแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็น

จุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทยั  ท่ี
สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแด่
ชาวฝร่ังเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกับป 
รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์
โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สี
ขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต 
น าท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส 
จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนิน
แห่งประวติัศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน 
ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ท่ีแห่งน้ีคือ ท่ี
นัดพบของศิลปินมาตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 19 
ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากท่ีน่ี
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เป็นจ านวนมาก อิสระให้ทุกท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอด
สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้ท่านไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกต่างๆ น าท่านผา่นชม“ พพิิธภัณฑ์ลูฟร์ ” ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังขวาของแม่น ้ าแซนน์สร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี
12เดิมเป็นท่ีตั้งป้อมปราการและเป็นพระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยฝ์ร่ังเศสหลายพระองค์ ดา้นหน้ามี
สัญลกัษณ์เป็นปิรามิดแกว้ภายในเป็นท่ีสะสมงานศิลปะตั้งแต่พระเจา้ฟรังซัวร์ท่ี 2 ชมลานประวติัศาสตร์ 
“ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ท่ีพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสิน
ประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ชมถนนแห่งแฟชัน่“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี 

ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรท่ีร่มร่ืนไปดว้ยตน้เมเป้ิลตลอดสองขา้งทางและถือว่าเป็นถนนท่ีติดอนัดบัสวย
ท่ีสุดในโลก ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะท่ีจกัรพรรดินโปเลียนให้สร้างข้ึน
ในปี ค.ศ.1805 

เทีย่ง อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง   
บ่าย น าท่านออกเดินทางช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปป้ิงสินค้าตามรสนิยมแบรนด์

ช่ือดังนานาชนิด อาทิ น ้าหอม กระเป๋า เคร่ืองส าอาง จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังที่
ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette 

ค ่า อสิระกบัอาหารมื้อค ่าตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 
พกัที่ :   BESTWESTERN AIRPORT HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7       ปารีส – แร็งส์ – มหาวหิารแร็งส์ - LA VALLÉE VILLAGE  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองแร็งส์”(160 ก.ม.) เป็นเมืองในจงัหวดัมาร์นในแควน้ช็องปาญาร์ ใน

ประเทศฝร่ังเศส เมืองแร็งส์ตั้ งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส ราว 129 กิโลเมตรทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของปารีส แร็งส์ก่อตั้ง
ข้ึนโดยกอลและกลายมาเป็นเมืองส าคัญ
ระหว่างสมยัจกัรวรรดิโรมนั ต่อมาแร็งส์ก็
มามีบทบาทส าคญัต่อราชบลัลงัก์ฝร่ังเศสใน
การเป็นสถานท่ีส าหรับการท าพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ฝร่ังเศสท่ี
มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแร็งส์ น าท่านชม 
“มหาวหิารแร็งส์” หรือช่ือทางการว่า กาเตด
ราลนอเทรอ-ดามเดอแร็งส์ เป็นอาสนวหิารส าคญัของเมืองแร็งส์ จงัหวดัมาร์น ประเทศฝร่ังเศส ท่ีเคยใชใ้น
พิธีสวมมงกุฎกษัตริย์ของประเทศฝร่ังเศส มหาวิหารสร้างเสร็จเม่ือปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ยกเวน้
ดา้นหน้าซ่ึงมาเสร็จเอาอีกศตวรรษหน่ึงต่อมา แต่ยงัเป็นสถาปัตยกรรมของคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ทางเดิน
กลางขยายใหย้าวข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือท่ีเพียงพอกบัผูท่ี้เขา้ร่วมพิธีสวมมงกุฎ 
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เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ ช้อปป้ิงเอาท์เล็ทต์ที่ใหญ่ที่สุดในปารีส LA VALLÉE VILLAGE ซ่ึงเต็ม
ไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย 

ค ่า อสิระกบัอาหารมื้อค ่าตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 
พกัที่ :   BESTWESTERN AIRPORT HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่8       ปารีส – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ เพื่อให้ท่านไดมี้เวลาท า TAX REFUND คืนภาษี

ก่อนการเช็คอิน 
12.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 931 
วนัที่9       กรุงเทพฯ 
06.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดนิทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

30 ธ.ค.-07 ม.ค. 2562 79,900 79,900 79,900 17,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค//ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
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 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


